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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ 
ПРИХОД И ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за вкупниот приход и доходот што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 
декември 1987 година. 

П бр. 798 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ 

Член 1 
Во Законот за вкупниот приход и доходот („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 72/86,42/87 и 65/87) во член 8 зборови-
те: „и здруженијата на граѓаните што користат општес-
твени средства“ се бришат. 

Член 2 
Во член 12 став 1 точка 2 зборовите: „под услов кре-

дитот да е одобрен и покриен со слободни средства од 
сопствени извори односно со кредит примен за тие наме-
ни“ се бришат. 

Во став 2 бројот: „2" се заменува со бројот: „Г \ 
Став 3 се брише. 

Член 3 
Во член 26 став 1 се бришат зборовите: „што се надо-

местуваат во целост од вкупниот приход во пресметковни-
от период во кој се направени“. 

Член 4 
Во член 27 став 1 по точка 9 се додава нова точка 10, 

која гласи: 
„10) износите на неамортизираната вредност на кусо-

ците на основни средства во делот во кој не ги надоместу-
ва одговорното лице,". 

Досегашните точ. 10 до 14 стануваат точ. И до 15 
Став 2 се менува и гласи: 

„Под сомнителни и спорни побарувања од став 1 точ-
ка 11 на овој закон, за кои исправката на вредноста се 
врши во полн износ на побарувањата врз товар на вонред-
ните расходи, се подразбираат: 

1) побарувањата со чија наплата не се утврдува вкуп-
ниот приход, ако не се наплатени во рок од 60 дена од де-
нот на втасаноста; 

2) побарувањата содржани во примените инструмен-
тите за обезбедување на плаќањето на кои им изминал ро-
кот на втасаност.". 

Член 5 
Член 28 се менува и гласи: ' 
„Основната организација на крајот на пресметковни-

от период врши Ревалоризација на предметите, матери-
јалните права и другите средства односно на изворите на 
средства што сочинуваат општествени средства, заради 
усогласување на нивната вредност искажана во книговод-
ството и содржана во реализираните производи и услуги 
со пазарните цени односно заради одржување на реалната 
вредност на средствата и на изворите на средства. 

Позитивната разлика што ќе се утврди со усогласува-
ње на вредноста на предметите и материјалните права од 
став 1 на овој член се смета како ревалоризационен при-
ход кој, заедно со ревалоризационите приходи според дру-
ги основи, се користи за надоместување на ревалоризацио-
ните расходи. 4 

Основната организација на крајот на пресметковниот 
период врши контролна Ревалоризација на TpajHHfe изво-
ри на деловни средства намалени за делот од деловниот 
фонд користен за покритие на загубите. Контролна Рева-
лоризација се врши со примена на коефициентот на порас-
тот на цените на производителите на индустриски произ-
води во пресметковниот период врз просечната состојба 
на трајните извори на деловни средства. 

Основната организација може контролната Ревало-
ризација од став 3 на овој член да ја намали за нето ефек-
тите од курсните разлики поради: 

1) побавниот растеж на средниот курс на странските 
валути во пресметковниот период од растежот на цените 
на производителите на индустриски производи според да-
дените девизни долгорочни кредити и пласмани; 

2) побрзиот растеж на средниот курс на странските 
валути во пресметковниот период од растежот на цените 
на производителите на индустриски производи според 
примените девизни долгорочни кредити и пласмани. 

Ако намалувањето на контролната Ревалоризација 
утврдено според одредбите на став 4 од овој член е пого-
лемо од контролната Ревалоризација утврдена според од-
редбите на став 3 од овој член, основната организација, 
најмногу до износот на таа разлика, за вишокот на рева-
лоризационите расходи над ревалоризационите приходи 
по завршната сметка ги зголемува ревалоризационите 
приходи врз товар на ревалоризационите резерви. Ако ре-
валоризационите резерви не се доволни, ревалоризацио-
ните приходи се зголемуваат и врз товар на другите соп-
ствени фондови според следниот редослед: врз товар на 
резервниот фонд, фондот за унапредување на материјал-
ната основа на трудот и деловниот фонд, најмногу до ни-
вното потполно искористување. Доколку износот што не-
достига по потполното искористување на сопствените 
фондови потекнува од примени девизни долгорочни кре-
дити и пласмани за основни средства, истиот може да и се 
припише на набавната вредност на основните средства на-
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бавени од тие кредити и пласмани, во согласност со од-
редбите на овој закоњ 

Под ревалоризациона резерва, во смисла на овој за-
кон, се подразбира вишокот на ревалоризационите прихо-
ди над ревалоризационите расходи и контролната Ревало-
ризација. 

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, де-
лот од вишокот на ревалоризационите расходи над рева-
лоризационите приходи што според одредбите на тој став 
може да се покрие врз товар на сопствените фондови, ос-
новната организација може да го покрие и врз товар на 
вишокот на ревалоризационите приходи на другите орга-
низации од составот на иста работна односно сложена ор-
ганизација на здружен труд, во согласност со самоуправ-
ната спогодба. 

За вишокот на ревалоризационите расходи над рева-
лоризационите приходи кој не е надоместен според одред-
бите на ст. 5 и 7 од овој член, основната организација по 
завршната сметка ги зголемува ревалоризационите прихо-
ди врз товар на ревалориз^ционите резерви. Ако ревало-
ризационите резерви не се доволни, основната организа-
ција по периодичната пресметка и завршната сметка ги 
зголемува ревалоризационите приходи врз товар на дру-
гите трошоци на работењето од член 26 став 4 на Овој за-
кон. 

Ако контролната Ревалоризација утврдена според 
одредбите на ст. 3 и 4 од овој член е поголема од вишокот 
на ревалоризационите приходи над ревалоризационите 
расходи, по завршната сметка основната организација за 
износот што недостига ги зголемува ревалоризационите 
приходи врз товар на ревалоризационите резерви, а изно-
сот на котролната Ревалоризација го внесува во деловни-
от фонд. Ако ревалоризационите резерви не се доволни, 
ревалоризационите приходи се зголемуваат врз товар на 
непокриените ревалоризациони расходи, односно врз то-
вар на другите трошоци на работењето од член 26 став 4 
на овој закон. Непокриените ревалоризациони расходи ут-
врдени по завршната сметка се надоместуваат во наредна-
та година од вишокот на ревалоризационите приходи над 
контролната Ревалоризација, а ако тој вишок не е доволен 
- и врз товар на другите трошоци на работењето од член 
26 став 4 на овој закон, најмногу по 1/12 месечно. 

Ако намалувањето на контролната Ревалоризација 
утврдено според одредбите на став 4 од овој член е пома-
ло од контролната Ревалоризација утврдена според одред-
бите на став 3 од овој член, а таа разлика е помала од ви-
шокот на ревалоризационите приходи над ревалоризацио-
ните расходи, основната организација по завршната смет-
ка износот кој недостига го внесува ,во ревалоризационите 
резерви врз товар на ревалоризационите расходи, а изно-
сот на контролната Ревалоризација го внесува во деловни-
от фонд. Непотрошените средства на ревалоризационите 
резерви по истекот на две. години се внесуваат во деловни-
от фонд. 

Во смисла на овој закон: 
1) под предмети што претставуваат општествени 

средства се подразбираат основните средства, суровините 
и материјалот, резевните делови, ситниот инвентар, авто-
-гумите, амбалажата, недовршеното производство на про-
изводи и услуги, полупроизводите и деловите од сопстве-
но производство, готовите производи и стоки; 

2) под материјални права што претставуваат општес-
твени средства се подразбираат правата на користење 
средства на други лица, правата на патенти и на техноло-
гија, средствата за иновации и вложувањата за унапреду-
вање на производството; 

3) под ревалоризациони приходи се подразбираат ре-
валоризационите приходи од ст. 2, 5 и ст. 7 до 9 на овој 
член, пресметаните приходи по основа на Ревалоризација-
та на динарските побарувања, ако се предвидени со само-
управна спогодба односно со договор или со закон и пре-
сметаните позитивни курсни разлики по кредитите и дру-
гите пласмани; 

4) под ревалоризациони расходи се подразбираат 
пресметаните расходи по основа на Ревалоризацијата на 
динарските обврски, ако се предвидени со самоуправна 
спогодба односно со договор или со закон, негативната 
разлика што ќе се утврди со усогласување на вредноста на 
стоките со пазарните цени и пресметаните негативни 
курсни разлики, како и вонредните приходи што во сог-

ласност со одредбите на овој закон се пресметани врз то-
вар на ревалоризационите расходи. 

Од обврската за Ревалоризација се изземаат предме-
тите и материјалните права што исклучително служат за 
воени потреби и за потребите на општонародната одбрна, 

'како и имотот на Црвениот крст.". 

Член 6 
По член 28 се додаваат три нови члена, кои гласат: 

„Член 28а 
Основната организација ги ревалоризира динарските 

побарувања и обврски под условите утврдени со самоуп-
равна спогодба односно со договор или со закон, на еден 
од следните начини: 

1) со Ревалоризација на главницата на обврските и на 
побарувањата; 

2) со Ревалоризација на обврските и побарувањата за 
износот на ревалоризациониот дел од каматата што к се 
припишува на главницата; 

3) со Ревалоризација на обврските и побарувањата за 
износот на ревалоризациониот дел од каматата што се 
пресметува и наплатува во роковите во кои се наплатува 
делот од ^ревалоризираната главница. 

Ревалоризација од став 1 точка 1 на овој член се врши 
за побарувањата и обврските по основа на здружени и 
вложени средства, според основите и мерилата што се ут-
врдени со самоуправна спогодба односно со договор, ако 
е предвидено тие средства да се враќаат односно да се на-
платуваат зависно од остварениот заеднички доход, како 
и во другите случаи пропишани со сојузен закон. 

Ревалоризацијата од став 1 точка 2 на овој член се 
врши според основите и мерилата и во роковите што се 
утврдени со самоуправна спогодба, односно со договор 
или со закон, така што Ревалоризацијата што 6 се припи-
шува на главницата претставува дел од каматата до го-
дишната стапка на растежот на цените на мало. Ревалори-
зацијата ги опфаќа и интеркаларните камати до годишна-

х та стапка на растежот на цените на мало. 
Ревалоризација од став 1 точка 3 на овој член се врши 

според основите и мерилата и во роковите што се утврде-
ни со самоуправна спогодба односно со договор или со за-
кон, така што делот од каматата до годишната стапка на 
растежот на цените на мало се наплатува во роковите во 
кои се пресметува и наплатува делот од неревалоризира-
ната главница. 

Под побарувања и обврски што се ревалоризираат 
според одредбите на ст. 3 и 4 од овој член се подразбираат 
обврските односно побарувањата по основа на: здружени 
и вложени средства што се враќаат независно од остваре-
ниот заеднички доход односно за кои е предвидено враќа-
ње со камата; кредити и заеми; промет на стоки и услуги; 
ненавремено и одложено плаќање; хартии од вредност; 
обврски и побарувања по кои се пресметува затезна кама-
та и според други основи по кои се пресметува камата. 

Годишната стапка на растежот на цените на мало од 
ст. 3 и 4 на овој член се утврдува секој месец како годишен 
процент на растежот на цените, врз основа на податоците 
за растежот на цените на мало според усвоената методо-
логија за утврдување на есконтната стапка. Таа стапка се 
користи за утврдување на Ревалоризацијата на обврските 
и побарувањата од ст. 3 и 4 на овој член во наредниот ме-
сец. 

По исклучок од одредбата на став 6 од овој член, до-
верителот и должникот можат да се договорат стапката 
на Ревалоризацијата од тој став што важела на денот на 
настанувањето на обврската односно побарувањето да се 
применува се додека обврската не се плати односно поба-
рувањето не се наплати, под услов нивното намирување 
да се врши во роковите и на начинот што се договорени, и 
тоа: 

1) при издавањето, индосирањето, есконтот, реескон-
тот и др. на меници и други хартии од вредности; 

2) за обврските и побарувањата со рок за плаќање од-
носно за наплата до една година. 

Во случаите од став 1 точ. 2 и 3 на овој член, основна-
та организација применува ревалоризациона, каматна, ме-
нична, казнена, есконтна односно реесконтна стапка со 
примена на дисконт односно на конформна стапка, ако 
пресметка врши за периоди пократки од една година. 
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По исклучок од одредбата на став 8 од овој член, ос-
новната организација не мора да примени дисконт однос-
но конформна стапка ако годишната стапка на растежот 
на цените на мало е под 10% или ако Ревалоризација на 
обврските и побарувањата врши по стапка пониска од 
конформната стапка на растежот на цените на мало. 

Член 286 
Ревалоризација на обврските и побарувањата по кои 

за плаќање односно за наплата е договорен рок подолг од 
една година, а е договорена полна Ревалоризација, се 
врши според одредбата на член 28а став 3 од овој закон, 
така што плаќање односно наплата се врши сразмерно со 
износот на кредитот односно на другиот пласман што се 
плаќа односно наплатува, а камата над ревалоризациона-
та стапка се пресметува на ревалоризираната главница. 

Одредбата од став 1 на овој член се применува и на 
обврските и побарувањата за кои договорениот рок за на-
плата односно за плаќање е пократок од една година, ако 
со самоуправната спогодба односно со договорот е пред-
видено плаќањето односно наплатата да се изврши во 
еден рок или ако височианта на отплатата е обусловена од 
височината на определен вид приходи на должникот, без 
оглед на рокот за наплата односно за плаќање. 

Член 28в 
Основната организација која, заради гарантирање 

фиксна продажна цена на производите и услугите, од ку-
пувачот односно нарачувачот примила бескаматен аванс 
во динари, го ревалоризира делот од продажната цена по-
криен со тој аванс во тнос на полната Ревалоризација на 
авансот што ќе му ја одобри на купувачот, давач на аван-
сот, со примена на коефициентот на растежот на цените 
на производителите на индустриски производи. 

На начинот од став 1 на овој член се пресметува и 
вредноста на производите и стоките што основната орга-
низација ги позајмила со обврска да врати исто количес-
тво нови производи или стоки од истиот вид и квалитет." 

Член 7 
Во член 29 став 1 по зборот: „стадо“ се додаваат за-

пирка и зборовите: „основачките вложувања“, а зборови-
те: „на крајот на деловната година при составувањето на 
завршната сметка“ се бришат. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Конечна пресметка на Ревалоризацијата на сред-

ствата од став 1 на овој член се врши во текот на годината 
за расходуваните и на друг начин отуѓени средства, а по 
завршната сметка за затечените средства." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 8. 
Во член 30 став 2 се брише. 

Член 9 
Во член 31 став 1 зборовите: „На крајот на годината“ 

се заменуваат со зборовите: „Со конечната пресметка на 
Ревалоризацијата на основните средства“, а зборовите: 
„31 декември деловната година“ се заменуваат со зборот: 
„пресметката“. 

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 кои гласат: 
„Основната организација Може да одлучи да не врши 

Ревалоризација на основните средства што се отпишани 
во целост. 

Со привремена пресметка на Ревалоризацијата се ре-
валоризира сегашната вредност на основните средства и 
материјалните права.". ^ 

Член 10 
Член 32 се менува и гласи: 
„Ревалоризацијата на градежните објекти, опремата, 

повеќегодишните насади, брзорастечките дрвја, основач-
ките вложувања, земјиштето и материјалните права се 
врши со примена на единствен коефициент што ќе се ут-
врди според индексот на цените на производителите на 
индустриски производи во пресметковниот период. 

За основните средства и материјалните права што се 
прибавени во текот на годината Ревалоризација се врши 

од месецот на прибавувањето, со примена на коефициен-
тите што ќе се утврдат според просечниот растеж на цени-
те на производителите на индустриски производи во пре-
сметковниот период за периодот во кој се користени сред-
ствата. 

Според одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се врши и 
Ревалоризација на материјалите и деловите што се приба-
вени за изградба на градежни објекти, изработка на опре-
ма односно за подигање на повеќегодишни насади, брзо-
растечки дрвја и шуми. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ос-
новната организација може да одлучи да врши Ревалори-
зација на земјиштето во општествена сопственост, и тоа: 

1) градежното земјиште - во височина на надоместот 
согласно со прописите за експропријација, 

2) земјоделското и друго земјиште - во височина на 
основицата за наплата на данокот на промет на соодвет-
ното земјиште, утврдена согалсно со прописите за дано-
кот на промет на земјиште. 

Ревалоризацијата на основното стадо претставува 
разлика помеѓу вредноста на основното стадо на крајот на 
пресметковниот период по пазарните цени и вредноста ис-
кажана во книговодството по утврдувањето на вкупниот 
приход врз основа на прирастот на основното стадо. 

Ревалоризацијата на шумите претставува разлика по-
меѓу вредноста утврдена според сојузниот закон со кој се 
уредува амортизацијата на општествените средства и 
вредноста искажана во книговодството. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој член, 
основната организација може да одлучи сите или одделни 
основни средства или материјални права да ги ревалори-
зира и во поголем износ, за побрзиот растеж на средниот 
курс на странските валути во делот во кој тие основни 
средства ги финансира со девизни долгорочни кредити и 
пласмани, а најмногу до износот што може да се употреби 
за тие цели според одредбите на член 28 став 5 од овој за-
кон. 

Член И 
Член 33 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбите на член 32 ст. 1 и 2 од 

овој закон, основната организација може по завршната 
сметка на крајот на годината да врши Ревалоризација на 
градежните објекти и на опремата, по групите на средства 
пропишани во Номенклатурата на средствата за Ревало-
ризација, која е составен дел на овој закон, со примена на 
коефициентите што ќе се утврдат според индексите на рас-
тежот на цените на тие средства од 30 септември претход-
ната до 30 септември текуштата година. 

По исклучок од одредбите на член 32 став 2 од овој 
закон, основната организација може привремена пресмет-
ка на Ревалоризацијата на сите основни средства и мате-
ријални права да врши со примена на единствен коефици-
ент на растежот на цените од почетокот на годината на 
нивната сегашна вредност, со состојба на крајот на пре-
сметковнот период за кој се составува периодична пре-
сметка.". 

Член 12 
Во член 34 став 1 на крајот точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „освен Ревалоризација на 
средствата за репродукција на шумите“. 

Член 13 
Член 35 се менува и гласи: 
„Основната организација, на крајот на пресметковни-

от период, при составувањето на периодичната пресметка 
и завршната сметка, врши Ревалоризација на следните об-
ртни средства: 

1) суровини и материјал, резервни делови, ситен ин-
вентар и амбалажа; 

2) производство; 
3) готови производи. 
Ревалоризација на обртните средства од став 1 на 

овој член основната организација врши во согласност со 
својот самоуправен општ акт како: 

1) Ревалоризација на потрошените односно реализи-
раните залихи и залихите на состојба; 

2) Ревалоризација на залихите на состојба; 
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3) Ревалоризација на потрошените односно реализи-
раните залихи. ' 

Ревалоризација на потрошените односно на реализи-
раните залихи и на залихите на состојба се врши при Рева-
лоризацијата на обртните средства од став 1 на овој член, 
ако залихите и потрошоците се водат според планските, 
стварните или просечните цени, со примена на единстве-
ниот коефициент на просечниот месечен пораст на цените 
на производителите на индустриски производи во пре-
сметковниот период помножен со бројот на месеците во 
пресметковниот период врз просечната вредност на зали-
хите во тој период. Нћ истиот начин можат да вршат Рева-
лоризација и основните организации што според одредби-
те на овој член можат да вршат cafao Ревалоризација на 
залихите на состојба. ^ 

Вкупниот износ на Ревалоризацијата утврден според 
одредбата од став 3 на овој член, заедно со пренесената 
состојба, се распоредува на состојба на залихите на крајот 
од пресметковниот период и на соодветните трошоци на 
работење сразмерно со излезот од тие залихи. 

Ревалоризација на залихите на состојба може да се 
врши при Ревалоризацијата на одделните форми на об-
ртни средства од став 1 на овој член ако трошоците по ос-
нова на тие средства се товарат по една од следните смет-
ководствени методи: 

1) „Највисока влезна цена еднаква на првата излезна 
цена“ („hifb“-метода); 

2) Последна влезна цена еднаква на првата излезна 
цена („hifo“-метода); 

3) со товарање на трошоците по просечните набавни 
цени остварени во пресметковниот период. 

Ревалоризацијата на потрошените односно на реали-
зираните залихи се врши на начинот од став 3 на овој член 
во основните организации што ја применуваат метода 
„Прва влезна еднаква на првата излезна цена“ („hifo"-itae-
тода), при што со целиот износ на Ревалоризацијата се то-
варат соодветните трошоци на работењето. 

Основната организција може да ги ревалоризира об-
ртните средства од став 1 на овој член затечени на крајот 
на прсметковниот период (состојба на залихите) и во по-
мал износ од износот утврден според одредбите на ст. 4 и 
5 од овој член. Во тој случај за износот на намалувањето 
додатно се товарат соодветните трошоци на работењето 
над износот утврден според одредбите на ст. 4 и 5 од овој 
член. 

Основната организација може да ги ревалоризира об-
ртните средства од став 1 на овој член во согласност со од-
редбите на ст. 3 до 7 од овој член, по одделни видови на 
тие средства, ако во книговодството обезбеди потребни 
податоци. 

Основната организација може да ги ревалоризира 
ситниот инвентар, авто-гумите и амбалажата, во целост 
или делумно, на начинот што со овој закон е пропишан за 
основните средства и за нивната амортизација, ако тоа го 
уредила со самоуправен општ акт и ако отпис на вреднос-
та на тие средства во текот на годината врши во роковите 
и постапките за отпис што однапред се утврдени во тој 
акт. 

Ревалоризација на обртните средства од став 1 на 
овој член не мора да се врши ако некоригираниот растеж 
на коефициентот од став 3 на овој член е помал од 10% го-
дишно.". 

Член 14 
Член 36 се брише. \ 

Член 15 
Член 38 се брише. 

Член 16 
Член 40 се менува и гласи: 
„Сојузната организација надлежна За работи на ста-

тистиката ги утврдува и објавува во „Службен лист на 
СФРЈ“; 

1) единствениот коефициент, според индексот на рас-
тежот на цените на производителите на индустриски про-
извод“и од почетокот на годината до крајот на пресметков-
ни!; период - до 10 во месецот за претходниот месец; 

2) единствениот коефициент, според просечниот месе-
чен индекс на растежот на цените на производителите на 

индустриски производи од секој месец во годината до кра-
јот на годината - до 15 јануари наредната година; 

3) коефициентите за Ревалоризација на градежните 
објекти и опремата, според групите на средства пропиша-
ни во Номенклатурата на средствата за Ревалоризација -
до 15 јануари наредната година; 

4) коефициентите за Ревалоризација на градежните 
објекти и опремата што се прибавени во текот на година-
та, по групи на средства пропишани во Номенклатурата 
на ,средствата за Р,евалоризација, според просечните ме-
сечни индекси на растежот на цените од секој месец во го-
дината до крајот на годината - до 15 јануари наредната 
година; 

5) единствениот коефициент, според просечниот месе-
чен индекс на цените на производителите на индустриски 
производи од почетокот на годината до крајот на пресмет-
ковниот период - до 10 во месецот за претходниот месец. 

По исклучок од одредбите на точ. 1 и 5 од став 1 на 
овој член, податоците што треба да бидат објавени до 10 
јануари можат да се објават до 15 јануари заедно со пода-
тоците од точ. 2, 3 и 4 на тој став.". 

Член 17 
По член 40 се додава нов член 40а, кој гласи: 

„Член 40а 
Народната банка на Југославија ги утврдува и - д о 10 

во месецот за претходниот месец - ги објавува во 
„Службен лист на СФРЈ“: 

1) односот на стапките на растежот на цените на про-
изводителите на индустриски производители и стапките 
на растежот на средните курсеви на странските валути 
што ги објавува девизниот пазар, за периодот од крајот на 
претходното тримесечје до крајот на секој месец од те-
кушто1го тримесечје; 

2) годишната стапка на растежот на цените на мало 
пресметана според методологијата според која се утврду-
ва есконтната стапка.". 

Член 18 
Во член 41 по став 1 се додава став 2, кој гласи: 
„Функционерот од став 1 на овој член го пропишува 

и упатството за пресметување на податоците од чл. 40 и 
40а на овој закон.". 

Член 19 
Член 43 се менува и гласи: 
„Врз товар на обртните средства по основа на зали-

хите на недовршено производство на производи и услуги, 
полупроизводи, делови на сопственото прозиводство и го-
тови производи основната организација ги пресметува ма-
теријалните трошоци, трошоците за амортизација и дру-
гите трошоци на работењето од член 26 ст. 1 до 3 на овој 
закон до износот на трошоците наменети за нивно произ-
водство, обврските што се намируваат од доходот, освен 
обврските што се утврдуваат зависно од остварениот до-
ход и обврските за паричните казни за стопански престапи 
и прекршоци, административните такси и судските тро-
шоци, како и бруто личните доходи на работниците по ос-
нова на тековниот труд, во аликвотен дел што се однесува 
на тие залихи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ос-
новната организација може по основа на залихите да пре-
смета и помали износи ако тоа го утврдила со самоуправ-
ниот општ акт.". 

Член 20 
Член 44 се брише. 

Член 21 
Во член 45 по зборот: „амортизација“, се додаваат 

зборовите: „други трошоци на работењето," а зборовите: 
„освен износот на придонесите, даноците и другите давач-
ки, како и на другите обврски што се утврдуваат зависно 
од остварениот доход“ се заменуваат со зборовите: „спо-
ред одредбите на член 43 од овој закон.". 
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Член 22 
Во член 46 по зборот: „амортизацијата“, се додаваат 

зборовите: „другите трошоци на работењето, обврските 
од доходот“. 

Член 23 
Во член 48 по зборот: „амортизацијата“, се додаваат 

зборовите: „другите трошоци на работењето“ и запирка, а 
зборовите: „освен износот на придонесите, даноците и 
другите давачки, како и другите обврски што се утврдува-
ат зависно од остварениот доход“ се заменуваат со зборо-
вите: „според одредбите на член 43 од ОВОЈ закон“. 

Член 24 
Во член 74 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на чл. 28 до 41 од овој за-

кон, основната организација од став \ на овој член може, 
ако стапката на растежот на курсот на странската валута 
во пресметковниот период е поголем од стапката на рас-
тежот на цените, на производителите на индустриски про-
изводи, да ги ревалоризира средствата односно износите 
на средствата со коефициентите што ги пресметува од 
стапката на порастот на курсот на странската валута во 
која странското лице ги вложило средствата.". 

Член 25 
Во член 93 став 1 по алинеја 4. се додава нова алинеја 

5 која гласи.-
„ш делот од пресметаните обврски од доходот што за-

висат од големината на остварениот доход, а настанале 
по основа на непосредната слободна размена на трудот и 
по друга основа, ако не можат да се вратат односно со ис-
тите да се намалат идните обврски по таа основа“. 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Основната организација не може да склучува дого-

вори односно спогодби со кои се создаваат нови обврски 
од доходот од став 1 алинеја 5 на овој член ако во прет-
ходниот пресметковен период искажала загуба“. 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 26 

Во член 94 став 1 бројот: „4" се заменува со бројот: 
„5", а по зборовите: „пресметаните обврски“ се додаваат 
зборовите: „по намалувањето за обврските од член 93 став 
1 алинеја 5 на овој закон“. 

Член 27 
По член 107 се додава нов член 107а, кој гласи: 

„Член 107а 
Народната банка на Југославија и народните банки 

на републиките и народние банки на автономните покраи-
ни (во натамошниот текст: народната банка) го утврдува-
ат приходот од наплатените прихдои според основите на 
сојузниот закон со кој е уредено работењето на народната 
банка и по други основи, а според одредбите на чл. П, 12 и 
15 од овој закон. 

Под наплатени приходи од став 1 на овој член кај На-
родната банка на Југославија се подразбираат и парични-
те износи што со пресметката се утврдени и што и се рас-
поредени на Народната банка на Југославија од приходи-
те од каматите по кредитите дадени на банките и на други 
финансиски организации и надоместите за средствата от-
стапени на организаците на здружен труд на трајно корис-
тење, чија наплата ја вршат народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини. 

Народната банка од приходите ги надоместува мате-
ријалните трошоци, трошоците за амортизација и другите 
трошоци на работењето според одредбите на чл. 18 до 27 
и на член 42 од овој закон, а обврските за издвојување на 
средства, камати и други трошоци на работењето - според 
одредбите на сојузниот закон со кој се уредува работењето 
ца народната банка. 

Ако приходите на народната банка не се доволни да 
се надоместат трошоците на работењето и обврските 
спрема работната заедница, недостигот на приходите на-

родната банка ќе го надомести врз товар на ревалоризаци-
оните приходи. 

Народната банка го распоредува вишокот на прихо-
дите над расхоите според одредбите на сојузниот закон со 
кој е уредено работењето на народната банка. 

Народната банка ги ревалоризира средствата според 
одредбите на чл. 28 до 41 од овој закон, освен суровините, 
материјалите и контролната Ревалоризација. 

Резултатот од Ревалоризацијата на средствата, заед-
но со ревалоризационите приходи, се кристи за надомес-
тување на ревалоризационите расходи и за намените од 
став 4 на овој член, а остатокот на крајот од деловната го-
дина се распоредува според одредбите на сојузниот закон 
со кој е уредено работењето на народната банка. 

Член 28 
Во член 110 став 1 по зборот: „фондот“ се додаваат 

зборовите: „и буџетот“, а зборовите: „народната банка“ и 
зборовите: „како и здруженијата на граѓаните што крис-
тат општествени средства“ се бришат. 

Во став 3 зборовите: „или здружението на граѓаните“ 
се заменуваат со зборовите: „од став 1 на овој член“, а на 
крајот на ставот точката се заменува со запирка и се дода-
ваат зборовите: „освен Ревалоризацијата на сруовините и 
материјалите на залиха и на тие суровини и материјали 
потрошени за сопствените потреби и контролната Ревало-
ризација“. 

Член 29 
Во член 113 на крајот на став 2 точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „како и приходите од 
продажба или внесување на основни средства во земјата 
набавени од обртните средства за вршење на работи во 
странство.". 

Член 30 
По член 128 се додава нов член 128а, кој гласи: 

„Член 128а 
Основната организација може во ревалоризационите 

приходи да внесе по една шеесеттина месечно пресметани, 
а ненаплатени позитивни курсни разлики по одделни кре-
дити одобрени на странски партнери со состојба на 31 де-
кември 1986 година, до 31 декември 1991 година. 

Во случајот од став 1 на о ој член, основната органи-
зација мора во ревалоризациончте приходи да внесе и по-
голем износ на пресметаните испишани курсни разлики 
ако извршила поголема наплата на кредитите по кои тие 
разлики настанале.". 

Член 31 
Во член 129 став 1 по зборот: „година“ се додаваат 

зборовите: „во периодичната пресметка и во завршната 
сметка“. 

Во став 4 по зборот: „на“ се додаваат зборовите: 
„штедно-кредитната задруга и“. 

По став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ка-

матата по кредитите што банката ги дава од средствата 
на примарната емисија за кои Народната банка на Југо-
славија определила каматна стапка пониска од полната 
ревалоризациона стапка во целост претставува Ревалори-
зација, а каматната маржа над таа каматна стапки прет-
ставува камата која се засметува во приход на банката. 

Одредбата од сав 5 на овој член се применува и на 
пласманите од средствата на банката ако банката сред-
ствата од примарната емисја ги заменила со свои средства 
под услов каматната стапка по тие пласмани да е усогла-
сена со каматната стапка на примарната емисија за иста 
намена,". 

Член 32 
По член 129 се додава нов член 129а, кој гласи: 

„Член 129а 
По исклучок од одредбите на член 28. од овој закон, 

Народната банка на Југославија ги покрива негативните 
курсни разлики според одредбите на посебниот сојузен за-
кон.". 
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Член 33 
Во член 130 став 1 по зборот: „може“ се додаваат збо-

ровите: „со завршната сметка за таа година“, зборовите: 
„став 3", на обете места се заменуваат со зборовите: „ст. 9 
и 10", а зборовите: „35 и 36" на обете места се заменуваат 
со зборовите: „и 35". 

Ст. 2 до 6 се заменуваат со нови ст. 2 до П, кои гла-
сат: 

„ Основните организации што до 31 декември 1986 
година примиле динарски авански со пониска каматна 
стапка од стапката на порастот на цените на производите-
лите на индустриски производи, можат по тие аванси, при 
нивното засметување во вкупниот приход, за разликата до 
нивната полна Ревалоризација од 1 Јануари 1987 година до 
денот на нивното засметување во вкупниот приход, да ги 
зголемат другите приходи врз товар на вишокот на рева-
лоризационите приходи над ревалоризационите расходи 
утврден според одредбите на член 28 ст, 9 и 10 од овој за-
кон. 

Пред засметувањето на авансите во вкупниот приход, 
основната организација може тие аванси да ги зголеми 
врз товар на ревалоризационите расходи во височинта и 
под условите од став 2 на овој член. 

По исклучок од одредбата на член 27 став 2 точка 1 
од овој закон, за ненаплатените побарувања по мениците 
со туѓо авалирање на кои во 1987 година им истекол рокот 
на втасаност, банката може да изврши исправка на вред-
носта на сомнителните и на спорните побарувања во 1988 
година најмалку во износ од една дванаесеттина од тие 
побарувања месечно. 

По исклучок од одредбата на член 28 став 4 од овој 
закон, контролната Ревалоризација може да се намали и 
за: 

- разликата до полната Ревалоризација по кредитите 
и другите пласмани одобрени пред 1 јануари 1987 година, 
ако не се изврши измена на самоуправната спогодба од-
носно на договорот или на законот со која се обезбедува 
полна Ревалоризација на тие побарувања; 

- пласманите по основа на задолжителните заеми и 
задолжителните здружувања на средства предвидени со 
закон и со самоуправните спогодби склучени врз основа 
на тој закон, пресметани до крајот на 1990 година. 

По исклучок од одредбите на чл. 28 до 41 од овој за-
кон, организациите на здружен труд од општествените деј-
ности можат Ревалоризацијата на суровините и матери-
јалните и контролната Ревалоризација да ги намалат во 
1987 година до 100%, а во 1988 година - до 75%. 

По исклучок од одредбите на член 35 од овој закон, 
задружните организации од чл. 101 и 102 од овој закон 
можат наместо Ревалоризацијата на обртните средства од 
член 35 став 1 да ја зголемат контролната Ревалоризација 
од член 28 ст. 3 и 4 на овој закон за износот што недости-
га, до потполната Ревалоризација со коефициентот на по-
растот на цените на мало во пресметковниот период, на 
користените динарски кредити и пласманите, примени од 
корисници на општествените средства. 

По исклучок од одредбите на член 90 став 5 од овој 
закон, делот од чистиот доход привремено распореден за 
заедничка потрошувачка за потребите на домувањето 
може до 1990 година Да се користи за потребите за кои е 
Наменет и во текот на годината. 

Ако во следниот пресметковен период корисникот на 
општествени средства искаже загуба, а ги потрошил сред-
ствата од став 8 на овој член, потрошениот износ го надо-
местува од деловниот фонд, со обврска за враќање штом 
ќе почне да искажува позитивни резултати. 

Организацијата на здружен труд распоредена според 
Одлуката за единствената класификација на дејностите во 
подгрупата 130233 може да одлучи да врши Ревалоризаци-
ја само на основните средства во 1987 и 1988 година. 

По исклучок од одредбите на член 107а ст. 3 и 6 од 
овој закон, одредбите на чл. 28 до 41 на овој закон се при-
менуваат од 1 јануари 1988 година, а одредбите на член 27 
став 2 точка 1 од 1 јули 1988 година.". 

Член 34 
Во член 1336 зборовите: „декември 1987" се заменува-

ат со зборовите: „декември 1988". 

Член 35 
Во член 133г зборовите: „декември 1987" се заменува-

ат со зборовите: „декември 1988". 

Член 36 
Овој закон се применува и врз изработката на за-

вршната сметка за 1987 година, освен одредбите на чл. 28а 
и 286 од овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ос-
новната организација може да одлучи одредбите на член 
13 од о веј закон да не се применуваат врз изработката на 
завршната сметка за 1987 година. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1126. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Репбулика Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за привремено утврдување на 

приходите на федерацијата што во 1988 година се корис-
тат за потребите на стопанството, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 декември 1987 година. 

П бр.793 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КО-

РИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
За потребите на стопанството во 1988 година од ос-

тварените приходи на федерацијата од царини и други 
увозни давачки се отстапуваат и се пренесуваат при секоја 
уплата на посебни сметки кај Службата на општественото 
книговодство на Југославија: 

1) 45,93% за поврат на царината и другите увозни да-
вачки во корист на организациите на здружен труд што 
извесуваат - на посебна сметка на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на надворешната трговија. 

За поврат на царината и другите увозни давачки во 
корист на организациите на здружен труд што извезуваат 
се отстапува и вкупниот приход остварен од посебните да-
вачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
и се пренесува при секоја уплата на посебна сметка на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија; 

.2) 0,66% за општа стопанска пропаганда и општа ту-
ристичко-информативна дејност спрема странство, а нај-
многу до 18.216,000.000 динари - на посебна сметка на 
Стопанската комора на Југославија; 
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3) 0,13% за претставништвата на Стопанската комора 
на Југославија, а најмногу до 3.428,000.000 динари - на по-
себна сметка на Стопанската комора на Југославија; 

4) 2,29% за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе, а најмно-
гу до 63.000,000.000 динари - на посебна сметка на сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на земјоделство-
то; 

5) 1,61% за поттикнување на технолошкиот развој на 
Југославија, а најмногу до 44.367,000.000 динари - на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на науката и технологијата. 

Повеќе издвоените средства од износите за одделни-
те намени утврдени во овој член ќе се пренесат на посебна 
сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на надворешната трговија за поврат на (царината и други-
те увозни давачки во корист на организациите на здружен 
труд што извезуваат. По издвојувањето на средствата за 
одделни намени до износите утврдени во овој член, ќе се 
издвојуваат средства според утврдените проценти за од-
делни намени и ќе се пренесуваат на посебна сметка на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија за поврат на царината и другите увозни 
давачки во корист на организациите на здружен труд што 
извезуваат. 

Член 2 
Стопанската комора на Југославија ќе ги пренесе 

средствата од посебната сметка од член 1 одредба под 2) 
на овој закон, најдоцна во рок од пет дена од денот на 
приемот на средствата, на посебни потсметки, и тоа: 
36,29%, а најмногу до 6.610,000.000 динари, на потсметката 
за општа стопанска пропаганда и 63,71%, а најмногу до 11. 
606,000.000 динари, на потсметката За општа туристичко-
-информативна дејност спрема странство. 

Член 3 
Средствата од член 1 одредба под 1) на овој закон се 

користат сразмерно со остварениот извоз и девизниот 
прилив, предвиден со Одлуката за утврдување на Проек-
цијата на платниот биланс на Југославија за 1988 година. 

Средствата од член 1 одредба под 2) на овој закон се 
користат во согласност со извршувањето на програмите 
за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-ин-. 
формативна дејност спрема странство. 

Средствата од член 1 одредба под 3) на воој закон ќе 
се користат за финансирање на претставништвата на Сто-
панската комора на Југославија. 

Средствата од член 1 одредби под 4) и 5) на овој за-
кон се користат во согласност со сојузниот закон. 

Член 4 
Од средствата од член 1 одредба под 1) на овој закон 

ќе се исплатуваат обврските настанати по основа на по-
врат на царина и други увозни давачки по налозите за пла-
ќање до 31 декември 1988 година примени во Службата на 
општественото книговодство на Југославија до 10 јануари 
1989 година. 

На износот на втасаните а ненамирени обврски по 
примените барања од став 1 на овој член во Службата на 
општественото книговодство на Југославија нема да се 
пресметува камата. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство на Југо-

славија и Народната банка на Југославија вршат контрола 
на користењето на средствата за потребите на стопанство-
то, водат евиденција и поднесуваат извештаи за користе-
њето на тие средства. Начинот на водење евиденција и на 
поднесување извештаи за користењето на средствата за 
поврат на царината и другите увозни давачки во корист на 
организациите на здружен труд што извезуваат и за оп-
шта стопанска пропаганда и општа туристичко-информа-
тивна дејност спрема странство го пропишува Сојузниот 
извршен совет. 

Водењето евиденција и поднесувањето извештаи за 
користењето на средствата за регрес за вештачки ѓубрива, 
на средствата за заштита на растенијата и квалитетно сор-
тно семе се вршат во согласност со сојузниот закон. 

Водењето евиденција и поднесувањето извештаи за 
користењето на средствата за поттикнување на технолош-

киот развој на Југославија се вршат во согласност со со-
јузниот закон. 

Член 6 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на земјоделството, сојузниот орган над-
лежен за работи на науката и технологијата и Стопанска-
та комора на Југославија, за средствата од посебните 
сметки од член 1 на овој закон водат книговодство и доне-
суваат завршни сметки за 1988 година. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на земјоделството и сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на науката и технологијата 
можат дел од работите што се однесуваат на евиденцијата 
за средствата од посебната сметка од член 1 на овој закон 
да и доверат на Службата на општественото книговодство 
на Југославија или на друга специјализирана организаци-
ја. 

Надоместот за вршење на раобтите од став 2 на овој 
член се утврдува со договор помеѓу сојузните органи на 
управата од тој став и извршителот на работите. 

Собранието на СФРЈ ги потврдува завршните сметки 
од став 1 на овој член. 

Член 7 
Приходите од царини и други увозни давачки и од 

посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбе-
ни производи за стоките увезени до 31 декември 1988 годи-
на, што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1989 година, се 
уплатуваат во корист на посебните сметки од член 1 на 
овој закон за 1988 година. 

Трошоците на платниот промет и другите трошоци 
настанати во врска со работењето со средствата за потре-
бите на стопанството што се утврдуваат со овој закон се 
покриваат од тие средства. 

Член 8 
Се овластува Сојузниот извршен совет за средствата 

од член 1 на овој закон да утврди тримесечна динамика, 
согласно со одредбите на Законот за привремено финанси-
рање на потребите на федерацијата во 1988 година. 

Член 9' 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во Службен лист на СФРЈ, а се применува од 
1 јануари 1988 година. 

1127. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА 
ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 

1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за Програмата за техничко-

-технолошка модернизација на сојузните органи за перио-
дот од 1987 Д0 1^90 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 
1987 година. 

П бр. 786 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА 
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕ-

РИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата за техничко-

технолошка модернизација на сојузните органи за перио-
дот од 1987 до 1990 година (во натамошниот текст: Про-
грамата) со која се обезбедуваат особено типизација, стан-
дардизација, рационалност и техничко-технолошко един-
ство на опремата и предметите што се прибавуваат во сог-
ласност со оваа програма. 

Програмата од став 1 на овој член е составен дел на 
овој закон. 

Член 2 
Програмата опфаќа прибавување на техничко-техно-

лошка опрема потребна за работа на сојузните органи, и 
тоа: специфична опрема, информатичка опрема, бирог-
рафска опрема, печатарско-репрографска опрема, телеко-
муникациска опрема и опрема на средствата за врски. 

Програмата опфаќа и прибавување на службени згра-
ди и простории и на превозни средства за потребите на со-
јузните органи, како и изградба, поправка и адаптација на 
службените згради и простории. 

Член 3 
За извршување на Програмата ќе се користат сред-

ствата обезбедени со сојузен закон и дел од пресметаната 
амортизација на опремата што ја користат сојузните орга-
ни. 

Приоритетите и динамиката на извршувањето на 
Програмата се утврдуваат за секоја година, во рамките на 
средствата утврдени со сојузен закон за извршување на 
Програмата и со одлуката за распоредување на средства-
та обезбедени во буџетот на федерацијата што ја донесува 
Собранието на СФРЈ. 

За извршување на Програмата во делот кој се однесу-
ва на прибавувањето опрема и предмети од член 2 на овој 
закон за потребите на еден сојузен орган е одговорен фун-
кционерот кој раководи со тој орган. 

Член 4 
За извршување на Програмата се грижи сојузниот ор-

ган на управата надлежен за работи на правосудството и 
организација на сојузната управа. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет му поднесува на Собрание-

то на СФРЈ годишен извештај за извршувањето на Про-
грамата и за потрошокот на средствата, до 30 април те-
ковната година за претходната година. 

Сојузниот извршен совет ќе му поднесе на Собрание-
то на СФРЈ извештај за извршувањето на Програмата и за 
потрошокот на средствата во целост, до 31 мај 1991 годи-
на. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 

1990 ГОДИНА 
Програмата за техничко-технолошка модернизација 

на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 година 
(во натамошниот текст: Програмата) содржи преглед на: 
специфичната опрема, информатичката опрема, телекому-
никационата опрема и опремата на средствата за врски, 
б^рографската опрема, печатарско-репрографската опре-
ма, службените згради, објекти и простории и средствата 
за превоз, по сојузните органи што ќе ја прибават односно 
кеја користат таа опрема односно предмети: 

1) специфична опрема: 
- Собрание на СФРЈ - опрема за заштита на подато-

ците и на преносните патишта и за техничко обезбедува-
ње; 

- Сојузен секретаријат за надворшни работи - опре-
ма за безбедносна заштита на објектите во земјата и во 
странство и опрема за заштита на податоците, информа-
циите и преносните патишта; 

- Сојузен секретаријат за внатрешни работи - опрема 
за оперативно-технички работи на државната безбедност; 

- Институт за безбедност - лабораториска опрема и 
опрема за развој и научно-истражувачки работи; 

- Сојузен секретаријат за информации - Радио Југо-
славија - техничка база; 

- Сојузен комитет за земјоделство - уреди за мерење 
на радиоконтаминација и санитарно-ветеринарски уреди; 

- Сојузен комитет за труд, здравство и социјална за-
штита - опрема за вршење на инспекциски надзори на гра-
ницата; 

- Сојузна управа за контрола на летањето - радарски 
средства,земјини радио-навигациони, слетни и калибраци-
они средства, мерни средства и управувачка опрема; 

- Сојузна управа за радиоврски - мерни приемници, 
антени и додатна опрема, анализатори на спектар, генера-
тори на сигнали, дигитални мерачи на фреквенцијата и 
друга радио-фреквенциска опрема; 

- Сојузна управа за царини - оперативно-техничка 
опрема за царински надзор и лабораториска опрема; 

- Сојузен хидрометеоролошки завод - опрема за воз-
духопловна метеорологија, опрема за лабораториите за 
хидрометеоролошка контрола на животната средина и оп-
рема за метеоролошки и хидролошки еталони; 

- Сојузен завод за мери и скапоцени метали - опрема 
за развој на југословенските примарни еталони и секун-
дарни еталони на основните и изведените единици на ме-
ѓународниот систем (20 еталони), опрема за лабораторис-
ка контрола на мери, специфична метролошка опрема во 
организационите единици (16 организациони единици) и 
опрема за подвижни единици; 

- Сојузен извршен совет - Генерален секретаријат -
опрема за заштита на податоците, информациите и пре-
носните патишта; 

к - Авто сервис на сојузните органи - опрема за кон-
трола на одржувањето и поправката на возилата; 

- Установа за одржување на внатрешните пловни па-
тишта - опрема за обезбедување на пловидбата на внат-
решните пловни патишта. 

Вредноста на специфичната опрема изнесува 30,6% од 
вкупниот износ на средствата предвидени за реализација 
на Програмата. 

2) Информатичка опрема - електронски сметач со со-
одветна софтверска подршка, персонални сметачи, терми-
нална опрема, уреди за внесување на податоци и микрог-
рафска опрема: 

- Собрание на, СФРЈ - мини сметач со придружна 
конфигурација, персонални сметачи и проширување на 
микрографската линија; 

- Сојузен секретаријат за надворешни работи - про-
ширување на централната и екстерната меморија на сме-
тачите, терминали и проширување на капацитетот на мик-
рографската линија; 

- Сојузен секретаријат за внатрешни работи - нов 
централен сметач со периферни единици и проширување 
на капацитетот на микрографската линија; 

- Сојузен секретаријат за информации (Новинска 
агенција Танјуг) - проширување на централната и екстер-
ната меморија и на комуникациониот процесор, термина-
ли и модеми; 

- Сојузен секретаријат за правосудство и организаци-
ја на сојузната управа (Завод за информатика на сојузните 
органи) - нов централен сметач за потребите на повеќе со-
јузни органи и стручно-технички служби (26), терминали, 
персонални сметачи и проширување на капацитетот на 
микрографската линија; 

- Сојузна управа за царини - проширување на цен-
тралната и екстерната меморија и опрема за автоматиза-
ција во царинските испостави и царинарниците; 

- Сојузен завод за статистика - проширување на ка-
пацитетот на централната и екстерната меморија на сме-
тачите и терминали; 
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- Сојузен завод за општествено планирање - терми-
нали; 

- Сојузен завод за мери и скапоцени метали-мини-
-сметачи и терминали; 

- Архив на Југославија - проширување на капаците-
тот на микрографската линија. 

Вредноста на информатичката опрема изнесува 14,3% 
од вкупниот износ на средствата предвидени за реализа-
ција на Програмата. 

3) Телекомуникационата опрема и опремата на сред-
ствата за врски - опрема за пренос на податоци, радиоуре-
ди, сигнално-сигурносна опрема, опрема за озвучување и 
Снимање и телефонски централи: 

- Собрание на СФРЈ - опрема за озвучување и снима-
ње на салите, телекомуникационен систем и систем на мо-
билни радиоврски; 

- Сојузен секретаријат за надворешни работи -
радиоуреди и криптографска опрема; 

- Сојузен секретаријат за внатрешни работи - радио 
уреди и криптографска опрема; 

- Установа за одржување на поморските пловни па-
тишта - опрема за радиослужбата, антевски системи (ра-
диостаница), радиотелепринтери и опрема за позициони-
рање на бродовите; 

- Установа за одржување на внатрешните пловни па-
тишта - опрема за крајбрежните станици, телекоманда, те-
лекс и радиостаници; 

- Сојузна управа за царини - радиоуреди, преносни 
радиостаници репетитори и системи за пренос на подато-
ците; 

- Сојузен хидрометеоролошки завод - телекомуника-
ционен сметач и систем на врските и преносните патишта; 

- Управа на деловните згради на сојузните органи -
проширување на капацитетот на телефонските централи и 
замена на амортизираните централи. 

Вредноста на телекомуникацоната опрема изнесува 
22,6% од вкупниот износ на средствата предвидени за реа-
лизација на Програмата. 

4) Бирографска опрема - средства за изработка на 
текст (машини за пишување, композери), уреди за авто-
матска обработка на текст и средства за сметководствено-
-книговодствена обработка на податоците (сметачки ма-
шини), уреди за копирање и умножување за: Собранието 
на СФРЈ, Сојузниот, секретаријат за надворешни работи, 
Сојузната управа за контрола на летањето, Сојузната уп-
рава за царини, Сојузниот завод за стандардизација, Со-
јузниот завод за патенти, Сојузниот завод за мери и скапо-
цени метали, Архивот на Југославија, Службата за работи 
на преведувањето, Сервисот за биротехнички работи и 
други сојузни органи. 

Вредноста на бирографската опрема изнесува 2% од 
вкупниот износ на средствата предвидени за реализација 
на Програмата. 

5) Печатарско-репрографска опрема - опрема за ком-
пјутеризирана подготовка на печатот и опрема за печате-
ње за: Собранието на СФРЈ, Сојузниот секретаријат за 
внатрешни раоботи, Сојузната управа за контрола на ле-
тањето, Сојузниот завод за статистика и Сервисот за би-
ротехнички работи. 

вредноста на печатарско-репрографската опрема из-
несува 1,6% од вкупниот износ на средствата предвидени 
за реализација на Програмата. 

6) Службени згради и простории - изградба, поправ-
ка и адаптација на објектите и просториите за сместување 
на дипломатско-конзуларните претставништва на СФРЈ, 
на објектите за сместување на опрема и лаборатории, са-
нитарно-ветеринарските објекти, царинарниците и објек-
тите на поморските и внатрешните пловни патишта за: 
Сојузниот секратаријат за надворешни работи, Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот комитет за 
земјоделство, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, 
Сојузната управа за царини, Сојузната управа за контрола 
на летањето, Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
и Управата на деловните згради на сојузните органи. 

Вредноста на средствата за изградба, поправка и 
адаптација на службените згради и простории изнесува 
24,9% од вкупниот износ на средствата предвидени за реа-
лизација на Програмата. 

7) Превозни средства - патични возила, автобуси, ми-
нибуси, возила за посебни намени, теренски возила, под-

вижни работилници и други специјални возила што треба 
да се прибават за замена на амортизираните возила за: 
Собранието на СФРЈ, Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи, Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти, Институтот на безбедност, Сојузниот комитет за зем-
јоделство, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Со-
јузната управа за царини, Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали и Авто-сервисот на сојузните органи. 

Вредноста на превозните средства изнесува 4% од 
вкупниот износ на средствата предвидени за реализација 
на Програмата. 

1128. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВА. 
ЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕ-
СОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОС-

ТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 

привремено ограничување на располагањето со дел од оп-
штествените средства на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересовни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачка во 1988 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 30 декември 1987 година. 

П бр. 801 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов с. р. 

Претседател 
^ на Собранието на СФРЈ, 

д-р Марјан Рожич с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕС-
ТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремено ограничување на распола-' 

гањето со дел од општествените средства на општестве-
но-политичките заедници и на самоуправните интересов-
ни заедници од општествените дејности за потрошувачка 
во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/87) во 
член 1 на крајот на став 4 се брише точката и се додаваат 
зборовите: „и на делот од приходите од основниот данок 
на промет на дериватите на нафта кој се користи за финан-
сирање на стоковните резерви, за изградба и одржување 
на патиштата, развој на рудниците за јаглен и за ис-
тражувања на нафта, како и на придонесите на републики-
те и на автономните покраини за интервенции во стопан-
ството на ниво на федерацијата (регрес за вештачки ѓубри-
ва, курсни разлики, камати на кредитите за намени во 
рамките на селективната програма во земјоделството, 
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Фондот за наука, регрес за млеко и регрес за добиточен 
подмладок) и на средствата по основа на даноците на гра-
ѓаните“. 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Под средства остварени од даноци на граѓаните, во 

смисла на овој закон, се подразбираат средствата остваре-
ни по основа на данокот од личниот доход од самостојно 
вршење на земјоделска дејност, данокот од личниот доход 
од самостојно вршење на стопанска и нестопанска деј-
ност, данокот на приходите од имот, данокот на имот, да-
нокот на наследство, и подароци, данокот од вкупниот 
приход на граѓаните, данокот на промет на недвижности и 
права и данокот од личниот доход од авторски права, па-
тенти и унапредувања.". 

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, зборовите: 
„за периодот јанураи - септември 1987 година“ се замену-
ваат со зборовите: „што се применуваше во 1987 година“. 

Член 2 
Во формуларот IS во редниот број 2 се додаваат од-

редби под 2.3, 3.4 и 2.5, кои гласат: 
„2.3. Дел од основниот данок на промет на деривати 

од нафта издвоен за: 
2.3.1. стоковни резерви 
2.3.2. изградба и одржување на патиштата 
2.3.3. развој на рудниците за јаглен 
2.3.4. истражувања на нафта. 
2.4. Придонеси од буџетите на републиките и на авто-

номните покраини за инвестиции во стопанството на ниво 
на федерацијата, и тоа: 

2.4.1. регрес за вештачки ѓубрива 
2.4.2. регрес за млеко 
2.4.3. регрес за добиточен подмладок 
2.4.4. регрес за камати во земјоделството 
2.4.5. курсни разлики. 
2.5. Даноци на граѓаните.". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува 
од 1 јанураи 1988 година. 

1129. 
брз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГ-
РАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛОТ 

ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ПОТРОШУВАЧКА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за привремено ограничување на располагањето 
со делот од општествените средства за потрошувачка, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 30 декември 1987 година. 

П бр. 802 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

ЗА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 1 
Во Законот за привремено ограничување на распола-

гањето со делот од општествените средства за потрошу-
вачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/87) во член 2 став 1 
по зборовите: „(Научноистражувачка дејност)" наместо 
зборот: „и“ се става запирка, а по зборовите: „на овие ко-
рисници на општествени средства“ се додаваат зборовите: 
„и на основната самоуправна интересовна заедница (од 
гранката 1402 - Самоуправни интересовни заедници) во 
составот на работната организација односно на сложена-
та организација на здружен труд“. 

Член 2 
Во член 4 став 1 по зборот: „информации)" наместо 

зборот: „и“ се става запирка, а зад зборот: „заштита)" се 
додаваат зборовите: „и гранката 1302 (Општествена за-
штита на децата и младината и социјална заштита)". 

Член 3 
Во член 5 став 1 по зборот: „заштита)" се додаваат 

зборовите: „1302 (Општествена заштита на децата и мла-
дината и социјална заштита),". 

Член 4 
Во член 6 по зборовите: „Самоуправните интересов-

ни заедници)" се додаваат зборовите: „освен основната са-
моуправна интересовна заедница во составот на работна-
та организација односно на сложената организација на 
здружен труд“. 

Член 5 
Во член 9 став 2 зад зборот: „отпремнина“ се става 

запирка и се додаваат зборовите: „регреси за годишни од-
мори на работниците, јубиларни награди, подароци на де-
цата за Денот на детската радост и помош на работници-
те, пензионерите и семејствата на умрените работници“. 

Член 6 
Во член 10 зборовите: „четвртото тримесечје на 1987 

и во првото полугодие“ се бришат и се заменуваат со збо-
ровите: „од денот на влегувањето на овој закон во сила до 
30 јуни“. 

Член 7 
Овој закон се применува од 16 ноември 1987 година. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

ИЗО. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО 

СТРАНСТВО 
Се прогласува Законот за измена на Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство, што го усвои Собра-
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нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 30 декември 1987 година. 

П бр. 805 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожин, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ 

И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги со стран-

ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86 и 
43/87), во член 82 став 1 по зборовите: „стоки и услуги“ се 
додаваат зборовите: „и остварување на девизен прилив“. 

Во став 2 зборот: „финансии“ се заменува со зборови-
те: „надворешна трговија“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува 
од 1 јануари 1988 година. 

1131. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување средства за регрес за вештаки 
ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно 
сортно семе, што го усвои Собрнаието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 30 де-
кември 1987 година. 

П бр. 797 
30 декември 1987 година 
Белград 4 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧ-
КИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за регрес за 

вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
13/86 и 43/86) член 7 се менува и гласи: 

„Корисници на регрес се организациите на здружен 
труд производители на вештачки ѓубрива, производители 
на средства за заштита на растенијата и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство, однос-
но со промет на големо на квалитетни сортни семиња, за 
продадените и испорачани количества на тие производи 
од домашно производство на единствениот југословенски 
пазар. 

Корисниците на регресот од став 1 на овој член, при 
продажбата на своите производи, им одобруваат на купу-
вачите намалување на продажната цена на тие производи 
за износот на регресот." 

Член 2 
Во член 8 став 1 се менува и гласи: 
„Корисниците на регресот од член 7 на овој закон ос-

тваруваат надомест врз товар на средствата за регрес со 
поднесување барање до Службата на општественото кни-
говодство надлежна според седиштето на организацијата 
- подносител на барањето. Кон барањето за надомест врз 
товар на средствата за регрес, корисникот на регресот е 
должен да приложи: 

1) фактура или копија на фактурата за продажба на 
производот, на која е искажано намалувањето на цената 
за износот на регресот; 

2) документ за испораката на производот заверен со 
потпис и печат или со потпис на купувачот; 

3) потврда на корисникот на регресот дека произво-
дите потекнуваат од домашно производство; 

4) пресметка на средствата за регрес по единица мера 
и за вкупното количество на производите." 

Член 3 
Во член 13 став 1 бројот: „50.000" се заменува со бро-

јот: „500.000", а зборот: „купување“ се заменува со зборот: 
„продажба“. 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 200.000" се заменува-
ат со зборовите: „50.000 до 500.000". 

По став 2 се додава став 3 кој гласи: 
„Во случаите од став 1 на овој член се наплатува за-

тезна камата во височина на есконтната стпака на Народ-
ната банка на Југославија зголемена за 40%". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

1132. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НО. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ВО 1988 ГОДИНА ЗА КОИШТО СРЕДСТВА 

СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ВО БУЏЕТОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за привремено финансирање 
на потребите на федерацијата во 1988 година за коишто 
средства се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 30 декември 1987 година. 
П бр. 807 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р. Марјан Рожич с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1988 ГОДИНА ЗА КОИШТО 

СРЕДСТВА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ВО БУЏЕТОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА -

Член 1 
До постигнувањето согласност за вкупниот обем на 

средствата за финансирање на федерацијата во 19Ѕ8 годи-
на за коишто средства се обезбедуваат во буџетот на феде-
рацијата, потребите на федерацијата ќе се финансираат до 
износот што одговара на средствата утврдени во Буџетот 
на федерацијата за 1987 година. 

Член 2 
Средствата за покривање на расходите за извршува-

ње на функциите на федерацијата за 1988 година ќе се 
обезбедат од изворните приходи на буџетот на федераци-
јата и од придонесите на социјалистичките републики и на 
социјалистичките автономни покраини. 

Член 3 
Се овластува Сојузниот извршен совет да изврши, во 

границите на износот од член 1 на овој закон, согласно со 
одредбите на Законот за финансирање на федерацијата, 
тримесечен распоред на средствата за потребите на феде-
рацијата за коишто средства се обезбедуваат во буџетот 
на федерацијата, на подбилансот на приходите и расходи-
те на средствата за финансирање на Југо,словенската на-
родна армија и подбилансот на приходите и расходите на 
средствата за финансирање на другите функции и обврски 
на федерацијата, како и за резерви на федерацијата. 

Член 4 
Приходите што ќе се остварат во 1988 година, како и 

нивниот распоред извршен според член 3 на овој закон, 
претставуваат составен дел на приходите и нивниот рас-
поред во Буџетот на федерацијата за 1988 година. 

Член 5 
Одредбите на Законот за извршување на Буџетот на 

федерацијата за 1987 година сходно ќе се применуваат и 
во 1988 година, ако со посебни прописи не е поинаку опре-
делено. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1988 година. 

1133. 
Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, 

во врска со член 70 став 2 од Деловникот за работата на 
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на седни-
цата одржана на 29 декември 1987 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Претседателството на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија се избира и 
прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од СР 
Босна и Херцеговина Раиф Диздаревиќ. 

Бр. 0-38 
29 декември 1987 година 
Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

Претседател, 
Лазар Мојсов, с. р. 

1134. 
Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 43 став 2 од Законот за здружување во Сто-
панската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/86 и 43/87), Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 30 декември 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СТОПАНСКА-

ТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се потврдува Статутот на Стопанската комора на Ју-

гославија што го донесе Собранието на Стопанската ко-
мора на Југославија, на седниците одржани на 11 јули 1986 
година и на 9 декември 1987 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 337 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

1135, 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
61/82 и 71/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 30 декември 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧ-
КИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 

1988 ГОДИНА 
1. Со заедничката емисиона и парична политика и со 

заедничките основи на кредитната политика во 1988 годи-
на ќе се поддржува остварувањето на основните цели на 
општествено-економскиот развој утврдени со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 го-
дина. 

2. За остварување на целите од точка 1 на оваа одлука 
Народната банка на Југославија ќе обезбеди годишната 
стапка на порастот на паричната маса да изнесува најмно-
гу до 27% во однос на состојбата на ден 31 декември 1987 
година. 

3. Ако стопанските движења, посебно движењето на 
цените, отстапуваат за повеќе од 5 процентни поени од 
предвидениот пораст врз основа на кој се утврдени стап-
ките на пораст на монетарните агрегати од точка 2 на 
ова^ одлука, Народната банка на Југославија, најмалку 
тримесечно ќе врши приспособување, така што ќе се за-
држи предвидениот степен на рестриктивност од 20%. 

Ако во текот на годината дојде до посуштествени ин-
ституционални промени што се од влијание врз брзината 
на оптекот на парите, Народната банка на Југославија ќе 
ги преиспита предложените стапки на монетарниот рас-
теж односно степенот на рестриктивноста и за тоа ќе го 
извести Собранието на СФРЈ. 

4. Заради остварување на целите на економската по-
литика, ќе им се обезбеди поддршка на банките од прима-
ната емисија за селективно кредитирање на најприоритет-
ните намени, и тоа: на извозот на стоки и услуги и произ-
водството и подготовката на стоки и услуги за извоз; про-
изводството, залихите и резервите на основните земјодел-
ски производи и на прехранбените производи: пченица, 
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пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни растенија 
(вклучувајќи и соја), сурово масло, оризова арпа и ориз; 
организирано гоење на добиток (говеда, свињи, овци), 
живина и риби, месо во ладилници, млеко и млечни прера-
ботки од домашно производство (вклучувајќи и млеко во 
прав), тутун, грозје и вино во винарски визби во општес-
твениот сектор, јаболка во ладилници; одгледување на ра-
сен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи 
и овци) како и на производството и залихи на вештачки 
ѓубрива. 

5. Народната банка на Југославија со мерките за 
спроведување на монетарно-кредитната политика ќе го 
поттикнува насочувањето на пласманите на банките за 
приоритетните намени од точка 4 на оваа одлука. 

6. Примарната емисија, по пат на пласмани на народ-
ните банки, ќе се користи за давање кредити на банките за 
намените од точка 4 на оваа одлука врз основа на опреде-
лени исправи што произлегуваат од стоковно-паричните 
работи на организациите на здружен труд заради поттик-
нување на насочувањето на пласманите на банките за тие 
намени. Примарната емисија, по пат на пласмани на на-
родните банки, ќе се користи и за купување на краткороч-
ни преносливи хартии од вредност што ги издаваат орга-
низации на здружен труд во областа на стопанството или 
нивни интерни банки по работите на купопродажба на 
стоки и вршење на услуги во Југославија и за давање кре-
дити на банките врз основа на тие хартии. 

7. Пласманите од средствата на општествено-поли-
тичките заедници депонирани кај народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини ќе 
се остваруваат во рамките на порастот на вкупните динар-
ски пласмани на банките. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе ги даваат пласманите од став 
1 на оваа точка, исклучитено преку банките, за намените 
што ќе се утврдат со кредитната политика на републиките 
односно на автономните покраини, а во согласност со за-
едничките основи на кредитната политика, утврдени со 
оваа одлука, со тоа што тие пласмани кај секоја народна 
банка можат да се движат најмногу до височината на рас-
положивите средства и каматните стапки на тие пласмани 
да бидат во согласност со политиката на каматните стап-
ки од точка 10 на оваа одлука. 

8. Банките се должни, во рок од 45 дена од денот на 
влегувањето на оваа одлука во сила, да спроведат постап-
ка за самоуправно спогодување заради: 

1) обезбедување средства за дополнително кредити-
рање на извозот на опрема и бродови и изведувањето ин-
вестициони работи во странство на кредит преку Југосло-
венската банка за меѓународна економска соработка; 

2) обезбедување средства за кредитирање нач про-
дажбата односно купувачката на домашна опрема, бродо-
ви и шински возила во земјата на кредит; 

3) обезбедување на стопанството на САП Косово оп-
ределен износ на трајни обртни средства, во согласност со 
Општествениот договор за посебните мерки за остварува-
ње на политиката на најбрз развој на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово во периодот од 1986 до 1990 го-
дина. 

Банките што ги потпишале самоуправните спогодби 
од став 1 на оваа точка, а кои не постапуваат во соглас-
ност со одредбите на тие спогодби, не можат да ги корис-
тат пласманите од примарната емисија, за што Народна-
та банка на Југославија ќе донесе соодветна одлука. 

9. Во согласност со определбите на Општствениот 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година ќе 
се продолжи со водењето на политиката на реално пози-
тивни каматни стапки. 

Усогласување на каматните стапки ќе се врши месеч-
но, врз основа на растежот на цените на мало остварени 
во претходниот месец. 

Во текот на првото тримесечје на 1988 година ќе се 
испита можноста и целисходноста за преминување кон ут-
врдување на каматните стапки врз основа на остварениот 
растеж на цените во текуштиот месец и, доколку се утврди 
дека моделот е целисходен и применлив, Народната банка 
на Југославија и банките ќе го применат. 

Народната банка на Југославија ќе ја утврдува ескон-
тната стапка со додавање на реално позитивната каматна 
стапка на стапката на инфлацијата во смисла на став 2 од 
оваа точка. 

Каматната стапка на сите пласмани од примарната 
емисија и на други побарувања на Народната банка на Ју-
гославија ќе се утврдува на ниво на есконтната стапка. 

По исклучок од одредбата на став 5 од оваа точка, ка-
матните стапки на пласманите од примарната емисија за 
приоритетните намени од точка 4 на оваа одлука ќе се ут-
врдуваат диференцирано, на пониско ниво “во однос на ес-
контната стапка, и тоа: 

1) на кредитите за извоз на стоки и услуги и произ-
водство и подготовка на стоки и услуги за извоз - во висо-
чина од 75% од есконтната стапка; 

2) на кредитите за производство, залихи и резерви на 
пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни рас-
тенија (вклучувајќи и соја) и сурово масло, оризова арпа и 
ориз, тутун и за производство и залихи на вештачки ѓуб-
рива - во височина од 65% од есконтната стапка; 

3) на кредитите за организирано гоење на добиток 
(говеда, свињи и овци), живина и риби за производство на 
млеко и млечни преработки од домашно производство 
(вклучувајќи и млеко во прав) и за одгледување на расен 
приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и 
овци) - во височина од 55% од есконтната стапка; 

4) на другите кредити за намени во земјоделството -
его височина од 75% од есконтната стапка. 

Диференцираните каматни стапки од став 6 на оваа 
точка постепено ќе се укинуваат, во согласност со обезбе-
дувањето реални извори на средства за субвенционирање 
на дел од каматата. 

Каматните стапки на банките на депозитите орочени 
над 30 дена ќе се утврдуваат најмалку во височина на стап-
ката на инфлацијата во смисла на став 2 од оваа точка. 

Каматните стапки на банките на депозитите орочени 
над 90 дена ќе Се утврдуваат најмалку во височина на ес-
контната стапка. 

Каматната стапка на банката на определени депози-
ти ќе биде единствена, без оглед на тоа кој е депонент. 

На девизните депозити на граѓаните и девизните 
штедни влогови банката ќе плаќа камата според каматни-
те стапки (во земјата на домицилната валута, зголемени за 
најмалку 2 процентни поена за депозитите и штедните 
влогови по видување и за најмалку четири процентни пое-
ни за орочените депозити и штедни влогови. 

На износот на кредитите од примарната емисија и 
кредитите на банките што банките и другите корисници 
на оптшествени средства не ги вратиле во договорениот 
рок или што се користат спротивно на прописите односно 
ненаменски, се плаќа камата по стапка која е за 50% пого-
лема од есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија. 

Народната банка на Југославија ќе пропише што се 
смета како ненаменско користење на кредитите од став 12 
на оваа точка. 

10. Банките можат да им даваат кредити на граѓаните 
по основа на продажбата на девизи на граѓаните, и тоа са-
мо за купување и изградба на станови и за изградба, купу-
вање и опремање на занаетчиски работилници, земјодел-
ски и деловни објекти и други деловни објекти за вршење 
редовна дејност на граѓаните, и тоа само како документа-
циони кредити, со готовински исплати најмногу до 10% од 
износот на дадениот кредит. 

Сојузниот извршен совет може да пропише дека бан-
ките можат да им даваат кредити на граѓаните врз основа 
на продажба на девизи и за други намени, заради зголему-
вање на девизниот прилив. 

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1988 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 359 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 
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1136. 
Врз основа на член 279 ст. 2 и 5 и член 286 став 2 точ. 

2 и 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, а во врска со чл. 2 и 4 од Законот за обез-
бедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86 и 43/86), Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 30 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 

1988 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за регрес 

за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе за 1988 година во износ од 
189.000,000.000 динари. , 

2. Регресот за вештачки ѓубрива изнесува 20%, за 
средства за заштита на растенијата 6% и за квалитетно 
сортно семе 15% од продажната цена формирана во сог-
ласност со политиката на цените. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбе-
дат, и тоа: една третина од изворните приходи на федера-
цијата во износ од 63.000,000.000 и две третини од придо-
несот на републиките и автономните покраини во износ 
од 126.000,000.000 динари. 

4. Придонесот од точка 3 на оваа одлука по одделни 
републики и автономни покраини изнесува, и тоа: 

Динари 
СР Босна и Херцеговина 16.972,200.000 
СР Македонија 7.245,000.000 
СР Словенија 22.100,400.000 
СР Србија надвор од териториите на ав-
тономните покраини 29.572,200.000 
САП Војводина . 13.431,600.000 
САП Косово 2.935,800.000 
СР Хрватска 31.134,600.000 
СР Црна Гора 2,608,200.000 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1988 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 363 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

1137. 
Врз основа на член 279 ст. 2 и 5 и на член 286 став 2 

точ. 2 и 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со чл. 1 став 3 и 52 од Зако-
нот за обезбедување и користење на средствата за поттик-
нување на технолошкиот развој на Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ЗА 1988 ГОДИНА 
1. За поттикнување на технолошкиот развој на Југо-

славија за 1988 година се утврдуваат средства во износ од 
66.550,500.000.- динари 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбе-
дат: 

а) од изворните приходи на федерацијата во височина 
од 0,05% од проценетиот општествен производ на вкупно-
то стопанство на Југославија за 1988 година, во износ од 
44.367,000.000.- динари; 

б) од придонесот на републиките и автономните по-
краини во височина од 0,025% од проценетиот општествен 
производ на вкупното стопанство на Југославија за 1988 
година, во износ од 22.183,500.000.- динари. 

3. Придонесот од точка 2 под б) на оваа одлука, по 
одделни републики и автономни покраини, изнесува, и 
тоа: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија надвор од териториите на ав-
тономните покраини 
САП Војводина , 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

2.988,117.400 
1.275,551.200 
3.890,985.900 

5.206,467.000 
2.364,761.100 

516,875.550 
5.481,542.500 
459,198.450" 

Придонесот од оваа точка републиките и автономни-
те покраини почнуваат да го уплатуваат на 10 јули 1988 
година, во согласност со динамиката на втасувањето на 
обврските на сојузниот орган на управата надлежен за 
рботи на науката и технологијата спрема координаторите, 
во рок од осум дена од приемот на барањето, со тоа што 
вкупниот утврден износ мора да биде уплатен до крајот на 
годината. 

4. Сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на науката и технологијата ќе поднесе програма за корис-
тење на средствата, ,со преглед на иницијативите за фор-
мирање на проектите и програмите во 1988 година до Со-
бранието на СФРЈ и истовремено ќе им ја достави на со-
бранијата на републиките и автономните покраини до 30 
јуни 1988 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1988 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр.-360 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

1138. 
Врз основа на член 279 став 5, член 281 став 1 точка 

18 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 2 и 4 
од Законот за обезбедување средства за регрес за вештач-
ки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квали-
тетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86 и 
43/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 30 декември 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување на средствата за регрес 

за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе за 1987 година („Службен лист на 
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СФРЈ“, бр. 71/86) во точка 1 бројот: „80.000,000.000" се за-
менува со бројот: „105.000,000.000". 

2. Во точка 3 бројот: „26.670,000.000" се заменува со 
бројот: „35.070,000.000", а бројот: „53.330,000.000" - со 
бројот: „69.930,000.000". 

3. Точка 4 се менува и гласи: 
„Придонесот од точка 3 на оваа одлука, по одделни 

републики и автономни покраини, изнесува, и тоа: 

1140. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 9 од Законот за Меморијалниот центар „Јо-
сип Броз Тито'1, Собранието на СФРЈ, на предлог од Ко-
,мисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузни-
о т собор од 30 декември 19,87 година, донесе 

Динари 
СР Босна и Херцеговина 9.244,740.000 
СР Македонија 3.930,060.000 
СР Словенија 11.692,270.000 
СР Србија надвор од териториите на ав-
тономните покраини 16.202,820.000 
САП Војводина 6.720,270.000 
САП Косово 1.727,270.000 
СР Хрватска , 17.950,820.000 
СР Црна Гора 1.461,530.000" 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 345 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП 

БРОЗ ТИТО“ ОД РЕДОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Се разрешува од должноста член на Советот на 
Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ Хакија Позде-
рац, порди престанување на функцијата член на Советот 
на федерацијата. 

2. За член на Советот на Меморијалниот центар „Јо-
сип Броз Тито“ се именува Хајро Капетановиќ, член на 
Советот на федерацијата. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 389 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовиќ, с. р. 

1139. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 54 од Законот за основите на системот на 
стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 
декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИ-
ЈАТА НА ФИНАНСИС?КИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1987 
ГОДИНА 

1. Се одобруваат Измените и дополненијата на Фи-
нансискиот план на Сојузната дирекција за стоковни ре-
зерви за 1987 година, бр. 013-594/3, што ги донесе Советот 
на Сојузната дирекција за стоковни резерви на седницата 
одржана на 28 декември 1987 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 396 
30 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовнќ, с. р. 

1141. 
Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Соција-

листичка ФедеративнаРепублика Југославија, а во врска 
со Амандман IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на 
Соборот на републиките и покраините од 29 декември 

-1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ОБЈАВУВАНА-
НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се прогласува: 
- дека за член на Претседателството на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија е избран Раиф 
Диздаревиќ, од Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина. 

2. Се објавува дека Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат: 

- од Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
, на, Раиф Диздаревиќ; 

- од Социјалистичка Република Македонија, Лазар 
Мојсов; 

- од Социјалистичка Република Словенија, Стане До-
лани; 

- од Социјалистичка Република Србија, Никола Љу-
бичиќ; 

- од Социјалистичка Република Хрватска, Јосип 
Врховец; 

- од Социјалистичка Република Црна Гора, Веселин 
Турановиќ; 

- од Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-
на, Радован Влајковиќ; 

- од Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
Синан Хасани и 
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Бошко Круниќ, како претседател на Претседател-
ството на Централнит комитет на Сојузот на комунистите 
на Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 383 
29 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-, Претседател 

те и покраините, на Сојузниот собор, 
Драшко Поповиќ, с. р. Омер Курпејовнќ, с. р. 

1142. 
Врз основа на член 401 став 1 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 декем-
ври 1987 година, откако ги утврди Нацрт-амандманите на 
уставот на СФРЈ, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Нацрт-амандманите на Уставот на СФРЈ се става-

ат најавна дискусија што ќе трае до 30 април 1988 година. 
2. Јавната дискусија за Нацрт-амандманите на Уста-

вот на СФРЈ, во согласност со неговата улога во политич-
киот систем, ќе ја организира и ќе ја води Социјалистички-
от сојуз на работниот народ на Југославија и резултатите 
од јавната дискусија ќе и ги достави на Комисијата на Со-
бранието на СФРЈ за уставни прашања. 

Работните луѓи и граѓаните и другите учесници во 
јавната дискусија можат своите забелешки, предлози и су-
гестии на Нацрт-амандманите на Уставот на СФРЈ да ги 
упатуваат и непосредно до Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за уставни прашања. 

3. Нацрт-аман д маните на Уставот на СФРЈ со Образ-
ложението и со Резимето од расправата водена на седни-
цата на Сојузниот собор од 29 декември 1987 година ќе би-
дат објавени во заедничкото делегатско Гласило на Со-
бранието на СФРЈ и на собранијата на републиките и со-
бранијата на автономните покраини и во средствата на 
јавното информирање. 

4. Нацрт-амандманите на Уставот на СФРЈ им се до-
ставуваат на мислење на собранијата на републиките и со-
бранијата на автономните покраини. 

Собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини ќе ги достават своите мислења за На-
црт-амандманите на Уставот на СФРЈ најдоцна од 15 мај 
1988 година. 

5. Комисијата на Собранието на СФРЈ за уставни 
прашања ќе ја следи јавната дискусија за Нацрт-амандма-
ните на Уставот на СФРЈ и, најдоцна три месеци по за-
вршувањето на јавната дискусија, ќе подготви и ќе му под-
несе на Сојузниот собор: 

- Извештај за резултатите од јавната дискусија за На-
црт-амандманите на Уставот на СФРЈ; 

- Текст на Предлог-амандманите на Уставот на 
СФРЈ и 

- Текст на Предлогот на Уставниот закон за спорве-
дување на амандманите на Уставот на СФРЈ. 

Комисијата на Собранието на СФРЈ за уставни пра-
шања ќе го подготови текстот на Предлог-амандманите 
на Уставот на СФРЈ, тргнувајќи од Нацрт-амандамните 
на Уставот на СФРЈ, мислењата на собранијата на репуб-
ликите и на собранијата на автономните покраини, резул-
татите од јавната расправа и од забелешките, предлозите 
и сугестиитие на текстот на Нацрт-амандманите на Уста-
вот на СФРЈ изнесени на седниците на работните тела и 
на седницата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 175 
29 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 
д-р Марјан Рожич с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор 

Омер Курпејовнќ, с.р. 

1143. . 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебна 

такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/70) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ 
1. На стоките што се увезуваат освен на стоките што 

се ослободени од плаќање на царина според одредбите на 
чл. 25 до 30 и одредбите на член 50 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), односно на стоки за кои цари-
ната се плаќа по стапка согласно чл. 30 и 50 од Царински-
от закон во 1988 година се плаќа посебна такса на увезени-
те стоки во височина од 4,8% од царинската основица. 

Посебна такса од став 1 не се плаќа на стоките на кои 
според меѓународните договори не се плаќа царина. 

2. Сојузната управа за царини води евиденција за уво-
зот на стоки според оваа одлука. Евиденцијата содржи: 
назив на стоките, датум на увозот, вредноста за увезените 
стоки, износ на наплатената и износ на ненаплатената по-
себна такса на увезени стоки, називот на организацијата 
на здружен труд за која се увезуваат стоките, називот на 
републиката односно автономната покраина на чија тери-
торија е седиштето на организацијата на здружен труд за 
Koja се врши увозот, и за тие податоци се поднесуваат ме-
сечни извештаи до сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 469 
30 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател, 
Јанез Земљарич с. р. 

1144. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање на 

посебни давачки за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/80) во согласност со надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА 
ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА 
КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУ-
ВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕ-

ЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Се продолжува применувањето на Одлуката за оп-

ределување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за 
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израмнување на даночното оптоварување на увезените 
стоки во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86 
и 42/87) чие применување е продолжено со Одлуката за 
продолжување на применувањето на Одлуката за опреде-
лување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за из-
рамнување на даночното опторување на увезените стоки 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/87) до 31 
март 1988 година. 

2. Оваа одлука се применува на увозот на стоки што 
се врши од 1 јануари до 31 март 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 472 
30 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

1145. 
Врз основа на чл. 16,19 до 25,64а и бб став 2 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), а во сог-
ласност со одредбите од Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87), Советот на гуверне-
рите доенсува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука привремено се утврдува учеството 

на средствата од примарната емисија во кредитите на бан-
ките за намените определени со Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1988 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87), до денот на влегу-
в а њ а во сила на прописите за условите на користењето 
на примарната емисија во 1988 година. 

2. Банките можат да ги користат средствата од при-
марната емисија за намените од точка 1 на оваа одлука 
под условите утврдени со Одлуката за условите за корис-
тење hp примарната емисија во 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 14/87,24/87, 37/87,42/87,45/87,49/87, 
64/87, 72/87, 77/87 и 85/87) и со Одлуката за општите ус-
лови, за начинот и постапката за користење и враќање на 
примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/84, 
10/85 и 32/85), освен за: 

1) купување на хартии од вредност и давање кредити 
на банките врз оснвоа на тие хартии - во височина до 28%; 

2) краткорочни кредити дадени по основа на стоков-
но-парични работи во рамките на определени селективни 
намени, и тоа; 

- за извоз на стоки и услуги за готово на конверти-
билното подрачје - во височина до 28%, а на клириншкото 
подрачје - во височина до 24%; 

- за извоз на стоки на комерцијален кредит - во висо-
чина до 23%; 

- за извоз на стоки и услуги на кредит во земјите во 
развој - во височина до 31%; 

- за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведу-
вање на инвестициони работи во странство на кредит - во 
височина до 27%; 

- за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведу-
вање на инвестициони работи во странство на кредит, На-
родната банка на Југрславија - Воениот сервис и Југосло-
венската банка за меѓународна економска соработка, при-
марната емисија можат да ја користат во височина до 
46%; 

- за производство и погдотување на стоки за извоз -
во височина до 16%; 

- за подготовка на вршењето туристички услуги за 
странски туристи - во височина до 16%; 

- за производство и подготовка на стоки за извоз по 
договорени работи што се наплатуваат во готово, а што 
ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, не-
јзините афилијации и ЕУРОФИМА - во височина до 19%; 

- за побарувања од Меѓународната банка за обнова и 
развој по основа на извршени и платени работи и вграде-
на опрема по инвестициони програми во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија - во височина до 31%; 

- за побарувања чија наплата е одложена во соглас-
ност со посебен сојузен закон - во височина до 28%; 

- за извоз што се реализира во рамките на заеднички 
програми за производство и извоз - во височина до 28%; 

- за производство и подготовка што се рализираат во 
рамките на заедничките програми за производство и извоз 
чија наплата е договорена: до 20 дена - во височина до 
28%; наплата на извозот што е договорена - до 30 дена -
во височина до 23%, а наплата на извоз што е договорена 
во рок над 30 дена - во височина до 16%; 

- за општествено организирано производство на пче-
ница (меркантилна и семенска), пченка (меркантилна и се-
менска), сончоглед (меркантилен и семенски), соја, малсен 
репка, маслинки, оризова арпа, шеќерна репа и тутун - во 
височина до 23%; 

- за општествено организирано гоење на добиток (го-
веда, свињи и овци), гоење на живина (пилиња, гуски, пај-
ки и мисирки), гоење на риби и производство на млеко -
во височина до 15%; 

- за сезонски залихи на определени земјоделски и 
прехранбени производи, и тоа: пченица и оризова арпа -
ориз - во височина до 42%; маслодајни култури (сончог-
лед, соја, маслена репка, маслинки, и семки од тикви) и су-
рово масло за јадење, шеќерна репа и шеќер, пченка и ту-
тун - во височина до 35%; 

- за сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во 
ладилници, залихи на вино во винарски визби на општес-
твениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на 
млечни преработки - во височина до 15%; 

- за стоковни резерви на определени земјоделски и 
прехранбени производи, и тоа: меркантилна пченица - во 
височина до 42%, сурово масло за јадење и шеќер - во ви-
сочина до 35%, а за други производи - во височина до 19%; 

- за производство на вештачки ѓубрива - во височина 
до 15%, а за сезонски залихи - во височина до 25%; 

3) дадени кредити за реализација на пролетната сеид-
ба - во височина до 33%; 

4) дадени кредити на граѓани за купување и изградба 
на станови и за изградба, купување и опремување на зане-
атчиски работилници, замјоделски деловни објекти и дру-
ги деловни објекти за вршење на редовна дејност на граѓа-
ните, врз основа на дефинитивна продажба на девизи од 
нивните девизни сметки и девизни штедни влогови - во 
височина до 15%. 

3. Од 1 јануари 1988 година народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
престануваат да ги кредитираат следните намени: 

- продажбата односно купувањето на домашна опре-
ма, бродови и шински возила на кредит во земјата; 

- залихите на јаглен од домашно производство и 
- увотоз на определени производи. 
Кредитите за намените од став 1 на оваа точка даде-

ни до 31 декември 1987 година ќе се наплатуваат во сог-
ласност со договорените рокови од Одлуката за условите 
за користење на примарната емисија во 1987 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се при-
менува од 1 јануари 1988 година 

О. бр. 172 
31 декември 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите 

заменикот на гувернерот на 
Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 
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1146. 
Врз основа на член 16 и член бб став 1 точка. 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работеше на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
^Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за купување на определени хартии од 

вредност од страна на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83,66/84 и 19/86) во точ-
ка 2 бројот:„907 се заменува со бројот: „30". 

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се однесува 
само на благајничките записи запишани по влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О: бр. 171 
28 декември 1987 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

: Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

1147. 
Врз основа на член 17 и на член 64а став 1 точка 3 и 

На член бб став 2 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Основните и здружените банки (во натамошниот 

текст: банките) се должни даја пресметуваат и издвојува-
ат задолжителната резерва кај Народната банка на Југо-
славија во височината, на начинот и во роковите што се 
утврдени со оваа одлука. 

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, 
банките ја пресметуваат по стапка од 11,0% на вкупните 
депозити освен на следните депозити: средствата на де-
визното штедење и други девизни средства на граѓаните, 
средствата примени од Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини, средствата на де-
позитот што се примени на име помош на подрачјата по-
страдан од елементарни непогоди, средствата примени 
од други банки врз основа на Самоуправната спогодба за 
дополнителни средства за кредитирање на САП Косово и' 
наменски собраните средства за вработување во смисла на 
прописите со кои се уредува собирањето и употребата на 
тие средства. 

3. Задолжителната резерва, пресметана во смисла на 
оваа одлука, банките ја издвојуваат кај Народната банка 
на Југославија со пренесување на тие средства на посебна 
сметка на издвоената, задолжителна резерва на банките t 
што ја води Службата на општественото книговодство. 

4. Задолжителната резерва од оваа одлука банките ја 
пресметуваат и издвојуваат месечно. 

Пресметката на задолжителната резерва банките ја 
составуваат до 10-ти во месецот, според книговодствената 
состојба на средствата последниот ден од претходниот ме-
сец. 

Задолжителната резерва утврдена во пресметката од 
став 2 на оваа точка, се издвојува на единаесетти во месе-
цот во кој пресметката е составена и важи од тој ден до 
10-ти наредниот месец заклучно. 

Врз основа на привремената состојба на средствата 
на 31 декември и на крајот на тримесечјето за кое се изгот-
вува периодична пресметка, банките составуваат во рокот 
од став 2 на оваа точка привремена пресметка на за-
должителната резерва. По таа пресметка задолжителната 
резерва се издвојува во рокот од став 3 на оваа точка и 
важи во пресметковниот период од 11-ти текуштиот месец 
до рокот за поднесување на конечна пресметка на за-
должителната резерва. 

Конечната пресметка на задолжителната резерва од 
став 4 на оваа точка, банките ја составуваат врз основа на 
конечната книговодствена состојба, а најдоцна во рокот 
од пет дена од денот до кој се должни да и поднесат на на-
родната банка на републиката односно на народната бан-
ка на автономната покраина месечен извештај за конечна-
та книговодствена состојба на своите сметки. До тој рок 
банките се должни по конечната пресметка да извршат ко-
рекција на издвоениот износ на задолжителната резерва. 
Издвоениот износ на задолжителната резерва по оваа пре-
сметка важи од денот на издвојувањето до крајот на пре-
сметковнот период т. е. до 10-ти во наредниот месец. 

5. Пресметката на задолжителната резерва од точка 4 
став 2 на оваа одлука, банката ја составува на образецот 
што го пропишува Народната банка на Југославија и до 
рокот од тој став ќ го доставува на службата за општстве-
но книговодство кај која се води жиро-сметката на банка-
та. 

Еден примерок на пресметката на задолжителната 
резерва банката и доставува на народната банка на репуб-
ликата односно народната банка на автономната покраи-
на на чие подрачје се наоѓа седиштето на банката заради 
контрола на исправноста на пресметката. 

Со пресметката на задолжителната резерва, банката 
поднесува соодветен налог за уплата, односно за враќање 
на разликата меѓу состојбата на задолжителната резерва 
на посебната сметка кај Службата за општествено книго-
водство и задолжителната резерва по поднесената пре-
сметка. 

6. Првата пресметка на задолжителната резерва спо-
ред одредбите на оваа одлука, банките ќе ја извршат спо-
ред состојбата на средствата на 31 декември 1987 година. 
Покрај пресметката, банките ќе поднесат соодветен налог 
за уплата, односно за враќање на разликата настаната ме-
ѓу состојбата на задолжителната резерва по таа пресметка 
и состојбата на задолжителната резерва на посебната 
сметка кај службата на општествено книговодство. Оваа 
разлика банките ќе ја уплатат односно наплатат во три ед-
накви рати и тоа: првата на 11 јануари, втората на 11 фев-
руари и третата рата на 11 март 1988 година. 

7. Упатството за применување на оваа одлука го дава 
Народната банка на Југославија. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за задолжителната резерва 
на банките кај Народната банка на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 
42/84, 44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87, 
32/87, 42/87, 50/87 и 62/87. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 169 
28 декември 1987 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
. на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 
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1148. 

Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член бб став 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ 

НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА 

1. Основните и здружените банки (во натамошниот 
текст: банките) се должни да ја пресметуваат и издвојува-
ат задолжителната резерва кај Народната банка на Југо-
славија на остварениот пораст на динарските пласмани, 
по стапка од 25%. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
банките ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната ре-
зерва по пониска стапка на остварениот пораст на следни-
те динарски пласмани, и тоа: 

1) по стапка од 20% - на вкупниот пораст на пласма-
ните на банките што се подржуваат со примарната емиси-
ја, и тоа на: пласманите за работи на извозот, пласманите 
за намени во земјоделството и пласманите за производ-
ство и залихи на вештачки ѓубрива; 

2) по стапка од 0,1% - на вкупниот пораст на пласма-
ните на банките дадени од средствата на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
на пласманите за побрз развој на САП Косово и на плас-
маните за отстранување на последиците од земјотреси. 

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, 
банките ја пресметуваат на износот на порастот на нивни-
те динарски пласмани остварени во 1988 година во однос 
на книговодствената состојба на тие пласмани на 31 де-
кември 1987 година. 

3. Под динарски пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат пласманите во смисла на Методологија-
та на Народната банка на Југославија за утврдување на 
пласманите на банките. 

4. Задолжителната резерва од оваа одлука банките ја 
пресметуваат и издвојуваат месечно. 

Пресметката на задолжителната резерва банките ја 
составуваат до 11-ти во месецот според книговодствената 
состојба на пласманите на последниот ден на претходни-
от месец. 

Задолжителната резерва утврдена во пресметката од 
став 2 на оваа точка се издвојува на 12-ти во месецот во 
кој е составена пресметката и важи од тој ден заклучно до 
11 во наредниот месец. 

По исклучок, задолжителната резерва пресметана 
според состојбата на пласманите на 31 декември 1987 го-
дина, а издвоена заклучно до 15 јануари 1988 година, важи 
до крајот на 1988 година. 

5. По исклучок од точка 4 на оваа одлука, рокот за 
пресметка односно за издвојување на задолжителната ре-
зерва според состојбата на пласманите на 31 декември и 
на крајот на тримесечјето за кое се изработуваат перио-
дични пресметки е 14-ти односно 15-ти во месецот. 

6. Во поглед на стапката на надоместот, пресметува-
њето и плаќањето на надоместот на ненавремено и помал-
ку издвоената задолжителна резерва, како и за користење 
на задолжителната резерва за одржување на дневната лик-
видност на банките, сообразно се применуваат одредбите 
на Одлуката за надоместот што банките го плаќаат за по-
малку издвоена задолжителна резерва и за користење на 
здолжителната резерва за одржување на нивната дневна 
ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87). 

Во поглед на користењето на задолжителната резер-
ва сообразно се применуваат одредбите на Одлуката за 
начинот и условите на корситење на задолжителната ре-
зерва на банките за одржување на нивната дневна ликвид-
ност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/85). 

7. Упатство за примена на оваа одлука, по потреба, 
дава Народната банка на Југославија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 170 
28 декември 1987 година 
Белград 

Претседателот на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Душан Влатковиќ, с. р. 

1149. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и единственото 
монетарно работење на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согла-
ност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД 
ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИ ПОБАРУВА-

ЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Народната банка на Југославија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини (во натамошниот текст: народните банки), на пласма-
ните од примарната емисија, како и на сите други побару-
вања на Народната банка на Југославија (во натамошниот 
текст: пласманите од примарната емисија) пресметуваат и 
наплатуваат камата по есконтна стапка на Народната б?и?-
ка на Југославија, ако со сојузен пропис не е поинаку опре-
делено. 

2. На износот на пласманите од примарната емисија 
што не е вратен во договорениот рок и што се користи 
спротивно на прописите, односно ненаменски, народните 
банки наплатуваат камата по стапка што е за 50% поголе-
ма од есконтната стапка. 

Народните банки наплатуваат камата по стапката од 
став 1 на оваа точка и на износот на користени средства 
преку износот на расположливото покритие на нивна 
жиро-сметка од банките и од другите финансиски органи-
зации од член 16 ст. 6 и 7 на Законот за Народната банка 
на Југославија и единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини. 

3. Народните банки, во договорите за користење-на 
примарната емисија, ќе предвидат одредба за променли-
в о с т на каматните стапки во согласност со промените на 
каматните стапки на пласманите од примарната емисија 
во смисла на оваа одлука. 

4. Есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија ќе се усогласува месечно со стапката на инфлацијата 
сметано врз основа на остварениот растеж на цените на 
мало во претходниот месец. -fot, с : 

Есконтната стапка ќе биде поголема за 2 процентни 
поени од стапката на инфлацијата, сметано во смисла: на 
став 1 од оваа точка. 

5. Народната банка на Југославија ќе ја соопштува 
височината на каматните стапки од оваа одлука, најкасно 
до петти во месецот за тековниот месец, врз основа на со-
општението на Сојузниот завод за статистика за остваре-
ното движење на цените на мало во претходниот, месец. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за каматните стапки на 
пласманите од примарната емисија и на другите побару-
вања на Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 72/86, 19/87, 21/87, 42/87, 63/87 и 70/87). 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 168 
29 декември 1987 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на рбјавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 167 N 

29 декември 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

1150. 
Врз основа на член 7 став 2, а во врска со член 17 ст. 7 

и 8, член 22 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и единственото монетарно рабо-
тење на народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузни-
от извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОТ ШТО БАНКИТЕ ГО ПЛАЌААТ ЗА 
ПОМАЛКУ ИЗДВОЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА И 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 

1. Основните и здружените банки (во натамошниот 
текст: банките) што не пресметале правилно или во рок не 
издвоиле задолжителна резерва во смисла на прописите за 
задолжителна резерва, се должни да и платат на Народна-
та банка на Југославија надомест за помалку издвоен из-
нос на задолжителна резерва по стапка што е за 80% лого-' 
лема од есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија. 

' Банките што користат средства на задолжителна ре-
зерва за одржување на својата дневна ликвидност, се 
должни на Народната банка на Југославија да и платат 
надомест на користениот износ на средства на за-
должителна резерва по стапка што е за 50% поголема од 
есконтната стапка на Народната банка на Југославија. 

Надоместот од ст. 1 и 2 на оваа точка, банките го пре-
сметуваат и плаќаат месечно. Пресметка на надоместот 
заедно со налогот за уплата на надоместот, банките под-
несуваат до Службата на општественото книговодство до 
десет! и во месецот за претходниот месец, истовремено со 
поднесувањето на пресметката на задолжителната резер-
ва. 

По исклучок, од став 3 на оваа точка, ако надлежниот 
орган на контролата дополнително утврди неправилност 
во прсметувањето и издвојувањето на задолжителната ре-
зерва за измнатите пресметковни периоди, банката ќе сос-
тави посебна пресметка за плаќање на надоместот од став 
1 на оваа точка на Народната банка на Југослвија, и тоа за 
сите периоди во кои задолжителната резерва е неправил-
но пресметана и издвоена. Таа пресметка, со налогот за 
уплата на надоместот, банката го поднесува до Службата 
на општественото книговодство во рок од 20 дена од кога 
е утврдена неправилноста, односно во рокот што ќе го оп-
редели надлежниот орган за контрола. 

Еден примерок на пресметката на надоместот што го 
составуваат банките во смислана ст. 3 и 4 на оваа точка, се 
доставува и до народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина која врши кон-
трола на таа пресметка. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за надомест за користење на 
задолжителна резерва за одржување на дневната ликвид-
ност на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86, 
72/86, 23/87, 42/87 и 63/87). 

1151. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 38/86, 67/86 и 43/87) сојузниот секретар за над-
ворешна трговија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА 
СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВ-
СКИ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1987 
ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ШТО 

СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 1988 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд и други општес-

твени правни лица (во натамошниот текст: организациите 
на здружен труд), по пријавите за склучени договори за из-
воз на стоки по основ на контингенти и дозволи, што на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини (во натамошниот текст: народните 
банки) ги прифатиле до 31 декември 1987 година, а по кои 
не е во целост извршен извоз до тој ден, за вредноста на 
извозот што ќе се изврши во 1988 година поднесуваат при-
јава со повикување на бројот и датумот на порано прифа-
тената пријава. Со пријавата се поднесуваат исправи за 
правото на извоз во 1988 година. 

2. Организациите на здружен труд, по пријавите за 
склужени договори за увоз на стоки што народните банки 
ги прифатиле до 31 декември 1987 година, а по кои не е во 
целост извршен увоз до тој ден, за вредноста на стоките 
што ги увезуваат во 1988 година поднесуваат пријава, со 
повикување на бројот и датумот на порано прифатената 
пријава, со која поднесуваат исправи за правото на увоз 
по таа пријава во 1988 година, и тоа: 

1) за увозот на суровини и репродукционен матери-
јал: 

- по основ на условно-слоболен увоз што се плаќа во 
конвертибилни девизи - потврда за товарење на општес-
твено признатите репродукциони потреби за 1988 година 
за вредноста на стоките што се увезуваат во таа година, 
освен ако со посебни прописи е предвидено таа потврда да 
не се поднесува; 

- по основ на контингенти - потврда на овластената 
банка дека за вредноста на увозот во 1988 година е това-
рен контингентот на организацијата на здружен труд за 
увоз во 1988 година; 

- по основ на дозвола - дозволата на која не ќ истек-
нал рокот односно нова дозвола. 

2) за увозот на опрема: 
- по основ на контингенти - потврда на овластената 

банка дека за вредноста на увозот во 1988 година е това-
рен контигентот на организацијата на здружен труд за 
увоз во 1988 година; 

- по основ на дозвола - доз1Волата на која не и истек-
нал рокот односно нова дозвола. 

За увозот на опрема што се плаќа во конвертибилни 
девизи, по сите форми на увозот, освен слободен увоз, со 
пријавата се поднесува, покрај исправата од оваа точка и 
потврда од овластената банка за товарењето на обемот на 
плаќањата на увозот на опрема на организацијата на 
здружен труд по основ на амортизација на опремата и на 
остварениот извоз, ако при поднесувањето на пријавата 
во 1987 година за увоз на кредит и со динамиката на уво-
зот во повеќе години тие права не се товарени. 
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3) за увозот на стоки за широка потрошувачка: 
- по основ на контингенти - потврда од овластената 

банка дека за вредноста на увозот во 1988 година е това-
рен контингентот на организацијата на здружен труд за 
увоз во 1988 година; 

- за увоз по основ на дозвола - дозволата на која не и 
истекнал рокот односно нова дозвола. 

За увозот на стоки за широка потрошувачка што се 
плаќа во конвертибилни девизи, по сите форми на увозот, 
освен слободен увоз, со пријавата се поднесува, покрај ис-
правата од оваа точка и потврда од овластената банка за 
товарење на обемот на плаќањето на увозот на стоки за 
широка потрошувачка во 1988 година; 

4) за увоз на стоки што се плаќаат по одредбите на 
член 127 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 66/85 и 71/86), се поднесува потврда за 
товарењето на обемот на правото на плаќање увозот на 
стоки од областа на туризмот и угостителството, за изно-
сот на увозот што се врши во 1988 година. Ако стоките се 
увезуваат по основ на контингентот се поднесува и по-
тврда од овластената банка дека за вредноста на увозот во 
1988 година е товареа контингентот на организацијата на 
здружен труд за увоз во 1988 година, а ако стоките се уве-
зуваат по основ на дозвола - и дозволата на која не и ис-
текнал рокот односно нова дозвола. 

За увозот на опрема за потребите на организациите 
на здружен труд од одредбата под 4 на оваа точка со при-
јавата се поднесува и потврда од овластената банка за то-
варење на обемот на плаќањето на увозот на опрема на 
односната организација на здружен труд по основ на 
амортизација на опремата и остварениот извоз, ако при 
поднесувањето на пријавата во 1987 година тие права не 
се товарени; 

5) за увозот на стоки што се плаќаат по одредбите на 
чл. 132 и 134 од Законот за девизното работење се поднесу-
ва потврда за товарењето на обемот на правото на плаќа-
ње и тоа за износот на увозот што се плаќа во 1988 година 
по таа пријава, ако се увезува опрема по основ на контин-
гентот се поднесува и потврда од соодветното здружение 
дека домашните производители не се во можност да ја ис-
порачаат односната опрема по количество, квалитет и во 
определен рок, а ако се увезува опрема по основ на дозво-
ла и дозволата на која не и истекнал рокот односно нова 
дозвола; 

6) за извозот и увозот на стоки во малограничниот 
промет и во рамките на саемските компензациони работи, 
се поднесува потврда за товарењето на обемот на правата 
на извоз и увоз по тие работи за вредноста на стоките што 
се увезуваат во 1988 година по пријавите поднесени до 31 
декември 1987 година. Ако се извезуваат и увезуваат стоки 
по основ на контингентот се поднесува и потврда од ов-
ластената банка дека за вредноста на стоките што се изве-
зуваат и увезуваат во 1988 година е товарен контингентот 
на организацијата на здружен труд за 1988 година, ако се 
извезуваат и увезуваат стоки по основ на дозвола - и до-
зволата на Koja не и истекнал рокот односно нова дозвола. 

3. За стоките од точ. 1 и 2 на оваа наредба чиј извоз и 
увоз регионално се насочуваат, со 'пријавата се поднесува 
и согласност на која не и истекнал рокот односно нова 
согласност. 

4. За увоз на суровини, репродукционен материјал, 
опрема и стоки за широка потрошувачка, кои во 1988 го-
дина се увезуваат по основ на слободен увоз, како и за 
увоз на резервни делови за одржување на увозна опрема 
по пријавите што народните банки ги прифатиле до 31 де-
кември 1987 година, организациите на здружен труд ги 
рекламираат порано поднесените пријави за вредноста на 
увозот во 1988 година. 

5. По пријавите што народните банки ги прифатиле 
до 31 декември 1987 година, за увозот на опрема и матери-
јал по основ на договор за отстапување изградба на инвес-
тиционен објект на странски изведувач во 1988 година, ор-
ганизациите на здружен труд поднесуваат одобрение за 
увозот на опрема односно на материјал издадено по од-
редбите на Законот за отстапување изградба на инвести-
ционен објект на странски изведувач („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 24/76 и 36/79), со кое се заменува правото на 
увоз по основ на контингенти и дозвола. 

6. Организациите на здружен труд се должни пријави-
те од оваа наредба да ги поднесат најдоцна до 31 март 
1988 година. 

7. Одредбите на оваа наредба се однесуваат и на на-
лозите за плаќање (образец 1450) за стоките што организа-
циите на здружен труд ги купуваат од консигнационите 
складови на странски лица воЈугославија. 

8. Поднесувањето на пријава на начинот утврден во 
точка 4 од оваа наредба се применува и на: 

а) стоките што во 1988 година се увезуваат по основ 
на условно слободен увоз од земјите со кои се склучени до-
говори за клириншки начин на плаќање; 

б) извозот и увозот на стоки што се врши по догово-
рите за долгорочна производствена кооперација со стран-
ство и увозот на стоки кој претставува влог на странското 
лице во домашна организација на здружен труд; 

в) извозот и увозот на предмети на вооружување и во-
ена опрема, што го врши Сојузната дирекција за промет и 
резерви на производи со посебна замена, односно органи-
зацијата на здружен труд што добива одобрение од Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана за вршење на тој 
промет, во рамките на утврдените права од член 132 на За-
конот за девизното работење, ако пријавата за склучениот 
договор за увоз и е поднесена на Народната банка на Југо-
славија - Воениот сервис до 31 декември 1987 година. 

9. Одредбите на оваа наредба не се однесуваат на уво-
зот за кој не се поднесува пријава за склучени договори за 
увоз во смисла на точка 8 од Наредбата за поднесување на 
пријави за склучени договори за надворешнотрговски 
промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 72/85 и 7/86). 

10. Одредбите на оваа наредба не се однесуваат на 
увозот што се врши по одредбите на Одлуката за видот и 
количеството односно вредноста на предметите што фи-
зички лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 21/86, 44/86, 3/87, 52/87 и 57/87). 

11. Оваа наредба влегува во сила нередниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

П. бр. 26002 
21 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар ' 
за надворешна трговија 

Ненад Крекиќ, с. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

- за извонредна самопрегорна работа и залагање, за 
висок спортски дух и морал и за највисоки спортски доме-
ти крунисани со освојување на златен медал и на титула 
светски првак, како и за други победи и успеси во ватерпо-
ло спортот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Ватерполо репрезентацијата на Југославија; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Петковски Ђорђа др Борис; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Рудић Јакова Ратко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ђурић Луке Славко, Гбстовић Милана Бранко, Мур-

гашки Светозара Митар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Царевиќ Петра Владимир; 

Од СР Босна и Херцеговина 
- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 

за особени заслуги во развивањето на спортскиот риболов 
и за значаен придонес за унапредување на рибарството и 
заштита на човековата околина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Спортско-риболовниот сојуз на Босна и Херцеговина . 
-,Сараево; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во собирањето, заштитата, презентаци-
јата и популаризирањето на ликовното творештво, како и 
за значаен придонес на ширењето на ликовната култура 

Уметничката галерија на Босна и Херцеговина - Са-
раево; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
извидничката дејност и за придонес на ширењето на брат-
ството и единството помеѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Партизанскиот одред на извидниците „Максим Ку-
јунциќ" - Коњиц; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата и за придонес во 
ширењето на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
РО Рудници на мрк јаглен „Ђурђевиќ" - Ѓурѓевик; 

- по повод дваесетпетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
УНИС - Творница акумулатора „Тесла“ - Брчко; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува на општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Божић Луке Рајко, Јанковић Симе Живорад, Јовић 

Косте Бошко, Крунић Живка Рајко, Лончаревић Раме Рах-
ман, Мајушевић Николе Бранко, Шурбат Илије др Ранко, 
Танасковић Милорада Драгиша; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Пајић-Валентић Алојза Лујза; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гатало Ристе Велимир, Клобучар Јосипа Јанко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Пашовић Халима Хасан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дошеновић-Будимир Јове Олга; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ћећез Мирка др Момир, Гудељевић Илије Иво, Шкр-

бић Мирка др Славко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Петковић Саве Симо; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од .значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Атлантска пловидба - Дубровник; 

- за заслуги и успеси постигнати во младинската до-
броволна работа и за придонес во негувањето на револу-
ционерните традиции и на социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Младинска работна бригада „12. приморско-горан-
ска ударна бригада“ - Риека; 

- за заслуги и успеси постигнати во работата од зна-
чење за развојот и Унапредувањето на угостителско-ту-
ристичкото стопанство 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Угоститељска работна организација „Загребачки пла-

ви“ - Загреб; 

- за долгогодишна револуционерна работа и за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за 
слобода и независност на земјата, како и за значаен придо-
нес на изградбата на социјалистичкото самоуправно оп-
штество 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
Баста Николе Милан; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бабићг Петра Винко, Балтић Ђуре Дамјан, Чубрић 

Шиме Виктор, Грубишић Ивана Јосип, Гушић-Хенеберг 
Вечеслава Маријана, Малићарић Мате Мито, Мећава 
Алексе Ђуро, Меић Шиме Миће, Почекај Петра Бранко, 
Тадин Миќо Дује, Вуко Мише Иван; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Брчић Јосипа др Јосип, Франчић Божо др Божидар, 

Кожул Николе Никола, Лончар Ивана Владимир, Ракела 
Јожице Здравко, посмртно, Лукас Ивана Славко, Магић 
Вице Драгомир, Свечњак Ивана Вилим, Вујновић Шиме 
Милан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Петричевић Јосипа Фрањо, Шакић-Гиздић Фране Је-
ла; 

за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бек Стејапана Владимир, Дубровић Фрање Маријан, 

Франичевић Мате др Јосип, Плачкови!! Теодора Миливој; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Претењача Јакова Вице, Вуксан-Димић Боже Софија; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во областа на из-
давачката дејност, како и за придонес во ширењето на 
просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Издавачка работна организација „Култура“ - Скопје; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Коцевска-Гоцева Ефтим Љубица, Тренчовски Илија 

Киро; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Кочубовски Мише Васил, Синадиновски Софроииј 

Јаћим, Влашки Ефтим Ђорђи; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во негувањето на хорското пеење и за придонес во 
развивањето на културно-забавниот живот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Машкиот хор „Лошки глас“ - Кисовец - Локе; 
- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 

за особени заслуги и успеси постигнати во научноис-
тражувачката работа во областа на хемиските науки и за 
придонес во стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Хемиски институт „Борис Кидрич" - Љубљана; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
ДОНИТ, хемиска индустрија - Медводе; 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

Електро ЈБубљана - Работна организација за дистри-
буција на електрична енергија - Љубљана; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во формирањето на стручен и научен ка-
дар, со што е сторен значаен придонес за стопанскиот на-
предок на земјата 

ВРО Факултет за природни науки и технологија, ВО-
ОУР Текстилна технологија - Љубљана; 

- за особени заслуги и успеси постигнати во форми-
рањето на стручен и научен кадар и за значаен придонес за 
стопанскиот напредок на земјата 

ВООУР за ветеринарство на Биотехничкиот факул-
тет во Љубљана; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во работата од значен,^ за 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО ДИНОС - Љубљана; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Фалескини Рудолфа Звонко, Кланшек Макс Макс, Ри-

бичич Митја др Цирил, Сагадин-Бајук Јоже Станка, Bapi а 
Франц Александар, Вичар-Зупанчич Јанеза Марија, Вош-
њак-Бавдаж Алојз Вера; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Фертин Франц Бојан; 

т за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Арко-Раковец Карел Јудита, Годец Јоже Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА 

Кошута Јосип Јосип, Шуштаршич Игнац Борис; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Јанжич Франц Владо, Потрч Иван Миран, Равник 

Јоже Миха, Разпет Јакоб Рафаел, Винклер Венцеслав др 
Изток, Вонта Иван Јоже; 

О д С Р С р б и ј а ; 

- по повод дваесетгодишнината о'д постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во основното образо-
вание и воспитувањето на младите генерации, како и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

ООУР Основна школа „Браћа Рибар“ - Доња Бори-
на, Мали Зворник; 
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- за особени заслуги и успеси постигнати во основно-
то образование и воспитување на младите генераци, како 
и за придонес кон ширењето на просветата и културата 

2. ООУР Основна школа „14 октобар" - Баточина 

- по повод стодесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
хуманитарните активности и социјалната заштита, како и 
за придонес кон ширењето на здравствената култура 

Општинска организација на Црвениот крст -
Књажевац; 

по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во приближувањето на книгата кон читателите и 
унапредувањето на библиотекарството, како и за придо-
нес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Народна библиотека „Вук Караџић" - Белград; 

- по повод дваесетпетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на 
индустријата на обувки и за придонес кон стопанскиот на-
предок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Индустрија на обувки и пластика „Леда“ -

Књажевац; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

Текстилен комбинат „Рашка" - Нови Пазар; 

- по повод дваесетипетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси во формирањето на стручен и 
научен кадар, со што е сторен значаен придонес кон сто-
панскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Машинскиот факултет во Ниш; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

РО Фабрика на обоени метали „Ђуро Салај“ - Ниш; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за развојот и унапредувањето на угостителско-ту-
ристичкоточггопанство 

Угостителско-туристичката работна организација 
„Крагујевац" - Крагуевац; 

- за особени заслуги и успеси постигнати во унапре-
дувањето на земјоделското производство и за придонес 
кон развивањето на задругарството и социјалистичката 
преобразба на село 

Земјоделската организација „Војин Поповић" - Нови 
Пазар; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

А f'V V' 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чотра Милована Душан, Ђого Ћетка Петар, Ђорђе-
вић-Станић Јелене Даринка, Гаговић Мијушка Радивоје, 
Гошовић-Вељић Милије Марица, Ивановић Станка Дра-
го, Куљача Марка Иван, Томић Божидара Драгољуб, Ву-
кадиновић Петра Драгољуб, Вукашиновић Миливоје Гој-
ко; 

за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Орлић Дане Никола, Радојичић Чедомира Јордан, 
Вучевић Тодора Предраг; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ивковић Димитрија др Добросав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Кнежевић Драгана Рајко, Мартиновић Милана 
Божидар; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Грбић Ђуре Лука, Јокановић-Стеванчевић Јеврема др 
Росанда, Матијашевић Ђуре Станко; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Пупић-Ивановић Миле Зорка; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ђорђевић Петра др Слободан, Јовановић Даниал 

Божо, Комарчевић Жарка Љубомир, Королија Тодора др 
Петар, Кртинић Мирка Никола, Милошевић Милоша Во-
јин, Миљковић Светозара др Василије, Пешев Владимира 
др Никола, Раденовић Новине др Чедомир, Шевковић Ми-
лосава Немања; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Богдановић-Стошић Николија др Надежда, Дачковић 

Радослава Милан, Дакић Петра Мирослав, Ђорђевић Ра-
дована Сава, Ђурђевић Предрага Ђурђе, Пањевић Јована 
Ђорђе, Петровиќ Радослава Милорад, Томовић Милоша 
Милан, Трбојевић Миливоја Георгије, Вујисић Милете Ву-
кадин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Јовановић Димитрија Бранко, Јовановић Јована Ђо-

рђе, Петровић-Станојковић Драгутина Десанка, Ристић 
Милоја Милорад, Симовић Живка Михаило, Шкрбић Ла-
зе Раде; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концеАцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручното знање и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
Стрезовски Јована Владо; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во заштитата, про-
,учувањето и популаризацијата на културно-историското 
наследство, како и за значаен придонес за ширење на кул-
турата и уметноста 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Покраинскиот завод за заштита на спомениците на 
културата - Нови Сад; 
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- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во оспособувањето на работ-
ниците за вршење на самоуправни и општествено-поли-
тички функции во здружениот труд и за придонес кон из-
градбата на социјалистичкото самоуправно општесто 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Клубот на самоуправувачите - Нови Сад; 

по повод седумдесет и петгодишнината од постоење-
то, а за заслуги и успеси постигнати во основното образо-
вание и воспитувањето на млади генерации, како и за при-
донес кон ширењето на просветата и културата 

Основната школа „Вук Карацић" - Нови Сад; 
- по повод седумдесет и пегДишнината од постоење-

то, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата и за придо-
нес кон ширењето на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Фабриката на шеќер „Зрењанин" - Зрењанин; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Лукач Ференца Ференц; 

Бр. 114 
28 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Циглар-Балох Мартин Јусти, Кумп Иван Макс, Ма-

милович Јосипа Август, Млинар Андреј Андреј; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ламбергар Доминика Славко, Миркович-Меглич Ан-
тон Милена; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Берлот Петер Андреј, Благојевић Димитрије Милан, 
Буковац Јуре Рудолф, Долар Јожеф Ште^н, Доленц-Сеч-
ник Јанез Францка, Гомезељ Данило Стојан, Градник 
Алојз Сергиј, Хајдињак Антон Штефан, Јанчар Валентин 
Стане, Јурман Јоже Силвестер, Кајфеж Иван Станко, Кле-
менчич Едварда Мартин, Ловшин Јожета Јоже, Мичовић 
Милисав др Јосип, Пје Ивана Јоже, Стајнко Мартин Сте-
не, Шавли Андреј Владимир, Штукељ Иван Вида; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Борштнар Огњеслав Игнациј, Бришки Алојзиј Ан-

дреј, Чопич Венчеслав др Јелисава, Худоклин-Шимага Ра-
доје др Вида, Шкорјанец Ивана Владимир, Тршар Карел 
Драго; 

, СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Врезник Рок Антон, Бургер Авгуштин Јакоб, Чивник-

-Резник Иван Марија, Дрнач Антона Винко, Фурлан-Бра-
тина Антон Гизела, Габрич Станета Станислав, Голоб 
Конрад Конрад, Хрибар Јоже Јоже, Јуришич Андрије 
Славко, Јустин Јоже Јожеф, Кемперле Франц Франц, Ко-
леле Јосип др Владимир, Конец Франц Јоже, Ковачич Ви-
нкота Винценц, Лавриша Фрање Тоне, Огоревц Мартина 
Антон, Павлинц Адам Јоже, Пекољ Алојз Јоже, Пичулин 
Франц Гвидо, Подобникар Павел Марјан, Подојстршек 
Иван Ерих, Рожун Антон Јоже, Свете Рудолф Мајда, Шега 
Јоже Мирко, Шкодник Франца Леополд, Шмиц Иван Џу-У 
ро, Рукорепа-Беханец Иван др Биљана, Зидра Јожета Ан-
тон, Жагар Јанеза Иван, Жле Франц Милан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Грохар Јоже Бранислав, Хладник Јоже Јоже, Нахти-

гал Иван Роман; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Меглич Јожеф Јанез, Павлич Фердинанд Јанез, Трун-

кељ Игнац Игнац, Вирант Јоже Алфонз; 

Бр. 116 
28 октомври 1986 година , 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федертивна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 

особени заслуги во негувањето и развивањето на култур-
нопросветните активности на југословенските иселеници, 
како и за придонес кон јакнењето на патриотизмот и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федертивна Ре-
публика Југославија и Соединетите Американски Држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Југословенско-американскиот клуб во Сан Педро 
- Соединети Американски Држави; 

Бр. 117 
31 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

; СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Прић Каце Нусрет; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Марковић Властимира Десимир, Михајловић Вељка 
Цвјетко, Пољић Мустафе Реџо, Реџић Салке Ахмет, Стоја-
иовић Гавре Мирко, Варга Јосипа Драгутин, Жилић Су-
лејман Галиб, Жунић Бекте Мустафа; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Милованови!! Михајла Срето; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење и за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Корен Мартина Драгутин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Башић Ибрахима Везув, Бригић Мухарема Емин, 

Бригић Мује Јусуф, Бутуровић Мустафе Хајрудин, Дани-
ловић Павла Миленко, Ђокић Илије Лука, Џакула Ивана 
Винко, Гајић-Петровић Фрање Олга, Гајић Бранка Влади-
мир, Гавриловић Косте Миле, Хасанбеговић Мехе Алија, 
Ковачевић.Омера Шабан, Кукић Мустафе Алија, Лаштро, 
Анте Милан, Лукић Милка Чедо, Матић Анте Иван, Ми-
лошевић Марко Лако, Његомировић-Лончарић Стјепана 
Марија, Османовић Ахмета Касим, Сејдиновић Мује Ха-
сан, Станић-Рончевић Милана Љубица; 

1,4 за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Добриловић Жарка Бранислав, Фочак Нумана Мујо, 

Омерчевић Хамдије Смаил; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 
Т СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Авдић Мехмеда Едхем, Гутић Салке Мухамед, Xали-

ч е в а Синана Емин, Халиловић Мустафе Хусеин, Јамако-
вић Мехмеда Ђамил, Кудумовић Фехима Џафер, Лугавић 
Ахмета Суљо, Модрић Ђамила Фикрет, Мркоњић Османа 
Омер, Мујчиновић Халила Хајрудин, Мулахалиловић Му-
је Исмет, Ристић Милан Раденко; 

Од С Р Х р в а т с к а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Босак Вида Стјепан. 

Бр. 118 
У ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Влаховић Милинка Миодраг; 

Бр. 119 
30 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р С р б и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бркић Симе Сима, Тулић Цане Џемал, Вујасиновић 

Обрада Милорад; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО С Р Е Б Р А Н 
ЗРАЦИ 

Костић Спире Стојадин, Рахнатовић Васе Новак; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анђелић Петра Живан, Девић-Пејушковић Раде Мил-
ка, Димитријевић Милана Драгослав, Ђекић Петра Миле-
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та, Ђукановић Слободана Ђорђе, Гарић Ђуре Љубомир, 
Илић Тодора Србољуб, Ивановић Илије Ђорђе, Јанковић 
Милоја Милован, Јанковић-Савковић Драгољуба Росан-
да, Јевтовић Саве Богосав, Куч Младена Милун, Лукач 
Милоша Мићо, Миленковић Милана Божидар, Миленко-
вић Цветка Ратомир, Милић Драгите Лазар, Милојковић 
Миливоја Милован, Мрдаљ-Мандић Илије Јованка, Росић 
Славољуба Драгослав, Стојковић Драгољуба Обрен, Шу-
тоња Боже Душан, Тирнанић Чедомира Првослав, Васић 
Радисава Голуб, Васиљевић Славка Мирослав, Вучићевић 
Обрада Томислав, Здравковић Милана Драгиша, Живко-
виќ Владимира Слободан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Аврамовић Вошка Мирослав, Црнојевић Петра Жа-

рко, Дилпарић Луке Синиша, Ђурић Радисава Сретен, 
Ерић Радомира Драгомир, Илић Милисава Радосав, Јеф-
товић Ристе Милорад, Јовановић Велибора Властимир, 
Лазовић Вошка Милиќ, Милојковић Светомира Божидар, 
Милосављевић Александра Здравко, Митић Милоја Дра-
гољуб, Обрадовић Радојице Милосав, Петровић Стојанов 
Мирослав, Петрушевић Матеје Богољуб, Рајчић Сретена 
Драгољуб, Савић Јована Радомир, Спасојевић Живка Пав-
ле, Сретовић Христивоја Десимир, Студовић Симке Мир-
ко, Томић Милутина Драгутин, Урошевић Милоша Ми-
лисав, Зечевив Радоја Мојсије; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић-Радуловић Драгољуба Надица, Анђелковић 

Драгите Гојко, Арменски Васила Бранко, Арсеновић Ра-
ди воја Славољуб, Аврамовић-Милић Милоја Милка, Ба-
јић Антонија Љубан, Богдановић Воје Слободан, Богданов 
вић Богдана Верица, Бркић Борисава Милосав, Бркић-Би-
јанић Предрага Велика, Цветиќ Стевана Живко, Цетковић 
Живојина Драгослав, Ђурчић Драгољуба Владета, Чолић-
-Ковачевић Милутина Милена, Чорбић Уроша Рађен, Дес-
потовић Душана Милош, Ђикић Радомира Стојанча, Ђи-
салов Леса Никола, Ђорђевић Миливоја Радомир, Ђорђе-
вић-Митић Ристе Смиља, Ђурић-Рајковић Владимира 
Драгица, Ђуровић Виће Мирча, Филиповић Хранислава 
Живко, Филиповић Живорада Мирољуб, Гајовић Бранка 
Јанко, Грујић Милорада Михаило, Грујовић Стевана Ду-
шан, Губеринић Миљана Божидар, Христова Васе Милка, 
Илић Александра Драгољуб, Илић Витомира Радослав, 
Илић-Вукосављевић Драгомира Вера, Јагличић-Маљено-
вић Петра Мирјана, Јањић Светислава Милан, Јеленић 
Витомира Драгић, Јеремић Богдана Чедомир, Јездимиро-
вић Раденка Илија, Јовановић Љубомира Аритон, Јовано-
вић Новака Рајко, Јовановић Добросава Славољуб, Јова-
новић-Гаруновић Сретена Смиља, Калинић-Адамовић Са-
вана Мара, Којић Живорада Јордан, Костић-Цвијановић 
Милана Милица, Ковачевић Милутина Данило, Коваче-
вић Рајка Никола, Ковачевић Душана Војимир, Круговић 
Јована Бошко, Крстајић Живко Слободан, Крстиќ Стоја-
дина Драгутин, Луковић Радомира Миладин, Максимо-
вић-Јовановић Милана Божица, Манојловић Велисава 
Милош, Марић-Симић Недељка Пеладија, Маринковић 
Милана Момчило, Маринковић Здравка Радивоје, Марја-
новић Милана Живојин, Марковић Борисава Љубиша, 
Марковић-Стојменовић Војислава Наталија, Мартиновић 
Вука Добривоје, Матић Живка Милисав, Мијаиловић Дра-
гољуб Милован, Милановић Ѕелимира Србољуб, Милен-
ковић Александра Михајло, Милетиќ Велимира Жарко, 
Миливојевић-Дамњановић Момчила Радмила, Милосав-
љевић-Доторовић Животе Агница, Милосављевић Мило-
в а н Боривоје, Миливојевић Милије Младен, Милојевић 
Животе Томислав, Милутиновић Душана Драгомир, 
Миљковић Мине Велизар, Мирчетић Љубисава Иконија, 
Митић Душана Јовица, Митић Драгутина Милорад, Ми-
тић Вјекослава Тугомир, Недељковић Радивоја Душан, 
Нешковић Љубомира Јордан, Николић Стојадина Добри-
воје, Николић Боривоја Милорад^ Н и к о л и ћ Будимира Ми-
лорад, Николић Јована Миомир, Николић-Лаковић Нау-
ма Нада, Николић Мина Жарко, Новаковић-Глигорић 

Живојина Милојка, Новаковић Милете Миодраг, Новако-
вић Новака Недељко, Обрадовић Миленка Милован, 06-
радовић Радована Радисав, Пантелић Светомира Славко, 
Пантелић Живорада Живота, Пантић Славобрана Драго-
љуб, Пауновић Милутина Славко, Павловић Бранислава 
Драган, Павловић Рајка Драган, Пешић Владимира Соф-
рон ије, Петровић-Кекић Милана Јелисава, Петровић 
Александра Милош, Поповић Живадина Љубиша, ,Попо-
вић Милија Михаило, Пуач Љубомора Илија, Рац јулије 
Петар, Радоњић Дуванчић Милка, Рајевић Владислава То-
дор, Ранковић Миладина Секула, Рушпић Миљојка Бош-
ко, Савић Милана Бранислав, Савиќ Остоје Милан, Секу-
лић Радивоја Милија, Симић Живка Родољуб, Соколовић 
Стојадина Борка, Солдатовић-Радосављевић Богољуба 
Косовка, Спасић Милоја Божидар, Спасојевић Родољуба 
Слободан, Срећковић Миодрага Владан, Стаменов Ев-
стратије Иван, Станимировић Милована Србољуб, Стан-
ковић Радивоја Михаило, Стефановић Трајка Владимир, 
Стевановић Радована Предраг, Стојадиновић Вукадина 
Милисав, Стојановић Зарије Светислав, Стојић Живојина 
Ратомир, Стошић Љубомира Србољуб, Шебек Раде Гојко, 
Тијанић Драгутина Милан, Тодоровић-Николић Засилија 
Марија, Томић Миленка Светозар, Трајчева-Младеновић 
Стојадина Савка, Туфегџић Младена Живојин, Васић-Ран-
ковић Танасија Даница, Васиљевић Јована Милован, З^љ-
ковић Мирчета Јосим, Вићентијевић Здравка Александар, 
Видић Боривој Милован, Вујић Живорада Љубисав, Вујић 
Властимира Миломир, Живановић Животе Милутин, Жи-
вановић петра Стеван, Живуловић-Перић Петра Душан-
ка; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Аранђеловић Драгомира Анђел, Ашковић Привислав 

Матија, Димитријевић Бранислава Борислав, Илић-Јова-
новић Засилија Босанка, Лојаница Велимира Мирослав, 
Мариновић-Крушка Душана Даринка, Марковић Рато ми-
ра Драгиша, Марковик Љубомира Светолик, Мијајловић 
Милана Димитрије, Милиновиќ Предана Радисав, Не-
шић-Михајловић Владе Јаворка, Ничковић-Грујић Стоја-
на Станка, Николић-Обрадовић Миливоја Менка, Њезић 
Теодора Саво, Остојић Милоша Милутин, Пауновић 
Станче Петрун, Петронијевић Петра Раденко, Поповић 
Богомира Живко, Раденковић Милића Миливоје, Радо-
вић-Вујчић Мирка Злата, Спасић-Сретеновић Владинава 
Мирослава, Станковић-Копривица Божидара Вукосава, 
Васиљевић Чедомира Добрила, Велимировић Гаврила Не-
стор, Зорица Милана Раде; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексиќ Раденка Живорад, Анђелковић Добривоја 

Боривоје, Анђелковић Александра Новица, Антић Станка 
Стојан, Арсиќ Станојка Ђокица, Арсовић Анђелка Васи-
лев, Бацкић-Жарковић Мартина Ана, Булаковић-Јовано-
вић Милутина Нада, Цветковић-Павловић Александра 
Надица, Димитријевић Павла Милева, Дугалић-Прибако-
вић Радивоја Миланка, Ђокић Стојана Милијан, Ђоковић 
Драгомира Војимир, Ђорђшевић-Филиповић Милана 
Гордана, Грубор Драге Никола, Илић-Милојковић Анђе-
ла Стојменка, Илиќ Мирка Сретен, Јанковић-Тасић Живо-
јина Рдмила, ЈовановиќНовковић Петра Станија, Јовано-
вић Арсе Властимир, Јоваковић Божидара Драшко, Кос-
то в ић Вучића Стојан, Лукић Радована Душан, Марјано-
вић-Арсић Апостола Вукосава, Марковиќ Марка Михајло, 
Марковић-Антић Слободана Даница, Мићић Воислава Ра-
нисав, Милановић Бранка Младен, Милошевић-Обрадо-
вић Бранимира Надежда, Митић Владимира Боривоје, 
Николић Станоја Станко, Николић Славомира Милић, 
Обрадовић Здравко Драган, Пантелић Антонија Свето-
лик, Павловић-Анђелковић Младена Благица, Павловић 
Драгојла Раденко, Пешић Анте Добривоје, Пешић-Дејано-
вић Диме Гордана, Пешић Раде Петар, Петровић-Спасић 
Душана Гордана, Петровић-Животе Сретен, Поповић 
Вошка Душан, Пурић Јелисија Станоје, Радојковић Мило-
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рада Бориша, Расулић Драгутина Станимир, Ристић Ђо-
рђа Спира, Ристиќ Марка Талка, Симић Михајла Ђорђе, 
СтанковиќЈовановић Станка Вера, Станкови Душана Ми-
лутин, Стевановић-Стајић Милорада Стана, Стевановић-
-Јовић Велимира Нада, Стојановић-Павловић Милорада 
Гордана, Стојановић-Костиќ Јована Вукица, Стојановић 
Благоја Воја, Стојановић Тоне Љубинка, Стојилковић 
Златка Слободан, Стојковић Јордана Ђура, Стојковић Ра-
дисава Симеон, Стојменовић Стевана Радисав, Стошић-
-Николић Бранка Зорица, Стошић Ранка Бранислав, Та-
сић-Илић Чедомира Љиљана, Величковић Василија Тома, 
Вучићевић Пауна Михајло, Златановић-Узуновић Љубиса-
ва Мирослава; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Коматина Војислава Радисав; 

Бр. 120 
7 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Срдоч-Саршов Антона Марија, Трошељ Крсте Ан-
дрија, Влах-Дудек Ивана Ивка; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алебић Мартина Мате, Федербер Едуарда Софија, 
Голеш Илије Никола, Грегорко Владимира Драгутин, Ха-
рић Михе Иван, Костурић Драгана Славко, Лазић Ивана 
Срећко, Радишић Живка Раде, Ткалец Павла Антун, Том-
љеновић Ивана Марко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бјелош Раде Мирослав, Брлечић Николе Јанко, Циф-
рек Јосипа Иван, Ћоза Луке Јосип, Дадасовић Ђуре Нико-
ла, Табор Васиља Иван, Гулам-Неиќ Анте Зорка, Хорват 
Ђуро Винко, Ивковић Симе Јован, Јаковљев Јосипа Мило-
ван, Јањушић Ивана Бранко, Кајганић Николе Ранко, Ка-
линић Невенка, Којић Марка Милан, Ковачевић-Власте-
лић Славка Марија, Крмпотић Фрање Фрањо, Лаславић 
Мато Јосип, Лославић Мато Јосип, Лончарић Антуна Ру-
долф, Мачек Ђуре Стјепан, Маренчић Ивана Иван, Ми-
кић-Менцл Иве Марта, Мркић Ђуре Драган, Новак Јураја 
Павле, Ножарић Анте Владо, Перше Фрање Војмир, Раки-
нић Милана Милица, Сировец Фрање Иван, Сировец-

-Келрајтер Јосипа Штефица, Србиш Блажа Изидор, Шко-
рић Томе Раде, Васић Величка Живко; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности . 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Хабијан Фрање Јосип, Кајгана-Радовић Душана 
Смиља, Крајтнер Гашпара Мијо, Мркаљ-Вуњак Дане Јо-
ванка; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Анђелинић Марка Марко, Гајиџа Боже Славко, Јури-

ша Ивана Михођил, Михаљинац Антуна Иван, Милано-
вић Боже Ђуро, Пиндулић Антуна Никола, Ракуша Јосипа 
Мирко, Вичевић Ивана Бранко, Волф Јосипа Јосип, Вушак 
Јураја Владимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алић Ђуре Крешимир, Аничић Ђорђа Милорад, Ау-

густин-Јурешић Петра Марија, Бакић Милана Илија, Ба-
рић Јосипа Бранимир, Ботица-Жагар Антона Бернарда, 
Божић Милоша Мирко, Брајдић-Цуцулић Фрање Станис-
лава, Бранковић Стеве Никола, Будимлија Душана Раде, 
Бурић Хеноха Антон, Цапан Мате Иван, Делач Фрање Јо-
сип, Депопе Фрање Јосип, Ђерек Боже Анте, Фабијанић 
Јерка Јерко, Франковић Јанка Звонко, Фратар Ивана Сте-
пан, Гризан Антониа Цлаудио, Хорват-Ширјан Јосипа 
Ивка, Илле Мариа Антун, Јосиповић Јосипа Јосип, Југ 
Драгутина Јосип, Јурачић Фрање Емил, Јурец-Илијаше-
вић Обрада Стана, Калчић Фердинанда Радован, Ка-
нижај-Белобрк Анте Ана-Нина, Кодрња Фрање Маријан, 
Косовец-Копецки Ивана Анђела, Краљ Антуна Валент, 
Крижовић Јосипа Иван, Крпан Антена Марко, Кубингер 
Антуна Славко, Кучековић Николе Младен, Лалић Миле 
Никола, Махуља Јуре Станко, Малетић-Бојчић Јакова 
Злата, Маловић Стјепана Бранко, Маренић Јакова Ђуро, 
Мартиновић Јозе Никола; 

Матејчић Штефаније Јосип, Матић Велимира Ради-
ша, Модрушан Јосипа Руди, Мрвош-Кучан Данијела Да-
ворка, Новоселник Петра Иван, Пејаковић Ивана Славко, 
Пајалић Маргарите Цесаре, Павић Славка Бранко, Перић 
Ивана Емил, Петровчић-Дајновић Славка Маријана, Пет-
ровић Љубана Миле, Пољанић-Шкарпа Антена Нада, По-
повић Миле Драган, Пунчикар Ивана Андрија, Рогоз Луке 
Стјепан, Соларић Винка Драгољуб, Стаменковић Тасе Јо-
ван, Стојић Анте Јосо, Стрижић Миховила Власта, 
Свржњак Јосипа Иван, Тепшић-Смиљанић Миладина 
Мирјана, Тесла-Драгић Миле Мирјана, Томац-Мартино-
вић Божо Гордана, Тривановић Стојана Милош, Тривун-
чић-Крамарић Ивана Катарина, Вреск Павла Антун, Ву-
целић Михајла Дубравко, Вучинић-Скорупан Стеве Зорка, 
Вујичић Владимира Мане; / 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Кавазовић Сеиде Мехмед, Стојановић Милоја Вели-
мир; 

- за заслуги во социјалистичката изградна на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ НА НАРАОД 
Бочкај-Калембер Стевана Душанка, Блажевић Мила-

на Милан, Дејановић Михајла Марко, Душић Фрање Бо-
рис, Горшић Ивана Јосип, Јагровић Николе Рајко, Јамбри-
шак-Канижај Ивана Штефанија, Јузбаша Дмитра Васиљ, 
Корпар Драгутина Владо, Крајачић Мирка Петар, Лекић 
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Михајла Здравко, Новосел Драгана Драган, Рожман Ива-
на Борис, Sclaunich Mario O'Brien, Шоп-Топличевић Дра-
гутина Надежда, Зукало Валента Стјепан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Баковић-Кос Стјепана ,Анка, Белај Мартина Мирко, 

Биондић Луке Ђуро, Брковић Богдана Милан, Бируш Бал-
то Томо, Букејловић Милорада Јован, Cici Ivana Michele, 
Цулић-Риго Антуна Марица, Делимар-Лончарић Слепа-
на Штефанија, Ђукић-Окљеша Милана Анка, Фукер Сле-
пана Милан, Херготић Стјепана Јосип, Јурош Миха Нико-
ла, Кихас-Илеш Алберта Мира, Корица Миле Драган, 
Крајновић Живка Милан, Кукић Милоша Милан, Лајх-
-Маркић Боже Мара, Левачић Мије Стјепан, Лончарић Јо-
сипа Катарина, Недељковић-Гаћеша Мирка Вера, Оулов-
ски Антуна Невен, Подобник Јосипа Маријан, Сабљак-Уг-
лешић Драгутина Штефанија, Сертиќ Стјепана Иван, 
Смићиклас Томе Томо, Шкробоња-Синдичић Анђелка 
Власта, Томашевић Станка Драгић, Томљеновић-Детељ 
Ђуре Иванка, Узелац Момчила Милић, Васиќ Мате Вје-
кослав, Видас Милана Нада; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Голубић Ивана Стјепан, Стрбад Стјепана Фрањо. 

Бр. 121 
7 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т t 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за долгогодишна револуционерна работа и извон-
редни заслуги во организацијата и изградбата на соција-
листичкото самоуправно општество, како и за значителен 
придонес кон општиот развој на земјата и јакнење на неза-
висноста на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 
Шегрт Обрада Владо; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за долгогодишна револуционерна работа и извон-
редни заслуги во организирањето и изградбата на соција-
листичкото самоуправно општество, како и за значителен 
придонес кон општиот развој на земјата и јакнењето на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 

Јурјевић Марина Анте; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

- за извонредни остварувања во областа на стопан-
ството и заслуги во изградба на социјалистичкото самоуп-
равно општество, како и за значителен придонес кон оп-
штиот развој на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 
Оман Франца Франц. 

Бр. 122 
7 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Жугић Димитрија Јован; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Павличић Милије Томаш; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ђуровић Благоте Божидар, Јововић Радивоја Вукота, 

Минић Радована Миодраг, Новељић Богића Томислав, 
Стефановски-Анзуловић Божидара Неда; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Богићевић Миладина Чедомир, Вујановић-Перуно-

вић Радосава Драгица, Смоловић Јокана Милан; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а 
за извондредци заслуги во здравствената заштита на насе-
лението и стручното оспособување на медицинскиот ка-
дар, како и за успеси постигнати во научноистражувачката 
работа и значителен придонес кон унапредување на здрав-
ствената служба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Универзитетски клинички центар - Љубљана; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Јанкович Јанез Јоже, Томашић Франц Франц, Згонц 

Антон Цвето; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Абутович Мича Велимир, Цебек Максимиљан Макс, 
Егарт Јоже Филип, Филипович Мирка Стојан, Гачник-Мо-
хорич Франц Људимила, Хластец Антон Франц, Јанжеко-
вич Неже Франц, Јеленко Ивана Јожеф, Јухарт Јакоб Иван, 
Колман Стефана Стефан, Ковач Франц Франц, Ковач 
Павл Павел, Крапенц Јанез Јанез, Лубеј Карел Матевж, 
Маролт Јулиј Јулиј, Облак Иван Јоже, Облак Валентина 
Јожеф-Богомир, Ојстершек Леополд Леополд, Оманович 
Абида Адам; Першин Иван Јанез, Подбевшек Антонија 
Мирослав, Раздевшек Франц Милан, Роде Антон Јанез, 
Рожич-Прескар Франц Антонија, Стеинер Штефа Франц, 
Тончич-Лазар Метод Цветка, Уршич Франц Бранко, Ур-
шич Адолф Матјаж, Вончина Франца Франчишек, Ворос 
Андреј Андреј, Зулан Алојзиј Алојз; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ригелник Август Херман; 

ѕ л СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
: Хлебања Јанеза Рудолф, Ковач Франца Александер, 

Рижнер Ивана Иван, Сабол Јуриј Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРАН ВЕНЕЦ 
Ајстер Михаела Михаел, Бабич Франца Иван, Бано-

вич-Оцепек Карл Магдалена, Баробаш Винка Евген, Бер-
гант Алојзиј Славко, Човић Симо Голуб, Чук Антона 
Ив“ан,\Дежман Филип Бранко, Димитријевић Тодор Пе-
тар, Грозник Станета Јанез, Хафнер Ана Хорст, Худобив-
ник Цирил Цирил, Јенчек Ивана Јоже, Јуван Франц 
Франц, Калишник Иван Јанез, Каплан Алојзија Душан, 
Кардош Јоже Штефан, Кемперле Франц Франц, Коцјан-
чич Антон Антон, Коколе Марија Винценциј, Колбл Јако-
ва Јакоб, Копривец Марија Јанез, Корбар Франц Петер, 
Корнок Иван Јулиј, Кос Иван Алојз, Кошмрљ Драго Бо-
јан, Ковач Франца Драго, Козјан Јуриј Виктор, Крајнц 
Јожеф Мартин, Кухар Јожеф Јанез, Купник Карел Драго, 
Кустер Симон Владо, Квас-Лукан Јанез Терезија, Лачен 
Алојзе Јоже, Лак Августа Август, Летиг Фердинанда Мир-
ко, Јамцен Франц Сречко, Мајценович Јоже Марјета, Ма-
ринич Франца Милан, Марко-Вранкар Јанез Максима, 
Међо Ђорђе Велимир, Мерица-Кухар Франц Гариела, Ма-
сеснел Станкота Станислав, Миклуш Хедвика Марјан, 
Миладинови!! Станицава Слободан, Мирник-Пилих Сил-
вестра Нада, Мохорич Јоже Франц, Норчич Штефан Ште-
фан, Новак Стане Васја, Осолник Матија Албин, Ос-
трожник Јожета Јоже, Палуц Јоже Цирил, Пангершич То-
маж Томаж, Перц Франц Антон, Петерлин Антон Антон, 
Петрич Франца Франц, Пивар Јоже Штефан, Плавец 
Франца Франц, Подржај Јожета Јоже, Пхоар Јоже Јанез, 
Похлин Јанез Франц, Поточник Франц Јанко, Прашникар 
Леона Владимир, Преширен Франц Франчишек, Рахонц 
Валентин Валентин, Равнич Роман Антон, Рокавец Алојз 
Јоже, Рупник Франца Франц, Сцхауер Антон Јоже, Станич 

^ Петер Даница, Стегнар Рудолфа Франчишек, Степишник 
Иван Иван, Сухадолник Фрање Антон, Светина Франц 
Франц, Шчавничар Штефана Јоже, Шек Август Август, 
Шеница Анто к а Франц, Шкербец-Блатник Јоже Јожица, 
Шлебир Антон Мирко, Штебе Јанез Франц, Штрамец-Ла-
шиђгНежа Јожица, Штрос-Хорват Антон Олга, Штупар 
франц Антон, Томец Јурија Јоже, Тревен Карел Станис-
лав, Тробевшек Иван Иван, Лаеле-Лесјак Рафаел Рафаела, 
Велушчек Винко Рудолф, Верчковник Мирко Славко, Ви-
дмар-Погачник Карел Терезија, Вихер Марија Матија, 
Врховник-Ресник Јанез Францка, Закрајшек Јоже Јанез, Зе-
лич Иван Адолф, Жижек Јернеј Ернест; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-

дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Марендич Андреја Петер, Ошљак Франц Франц; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бакрић Смаил Хусе, Банфи Мирка Јоже, Бец Јоже 

Марјан, Белак Алојз Бојан, Брегант Станета Стане, Брез-
ник Јанез Јанез, Цифер Алојза Алојз, Чавлович Јуро Мар-
ко, Дамјанович Габријела Здравко, Екер-Бранднер Антон 
Аленка, Ферјан Франца Винко, Ферлеж Михаел Јанез, 
Фрумен Алојз Миран, Голоб Еррнест Ернест, Гуззи Бого-
мир Зденко, Коларич-Милошич Антоније Бранка, Кос 
Франчишка Људмил а, Кошир Франц Франц, Ковач Луд-
вика Штефан, Ковачич Карел Карел, Кухар Јанез Јанко, 
Лапајне Франц Андреј, Маренчич Рајко Рајко, Медвед-
-Черталич Бојко Дарја, Мешко Мартина Марија, Овнич 
Антон Милан, Посцхл Марта Саша, Предан Алберт Сил-
вестер, Ракуша Франца Максимиљан, Росич Андреја Среч-
ко, Сатиер Алојз Хенрих, Сечњак Иван Миран, Станко Ве-
селава Векослав, Тежак Мартин Станислав, Томц Алој-
зиј Алојз, Веховц Јоже Јоже, Забуковец Франц Борис, Зив-
лаковић Душана Братислав, Жула Петер Петер; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аусец-Лукежич Алојза Мартина, Вехорич-Новосел 

Јосип Барка, Бан-Станојевић Зорка Неда, Бобовец Алојза 
Станислав, Брејц-Котловшек Нада Александер, Чернец-
-Филнавич Иван Аница, Добршек Јулијана Мирко, Дреник 
Иван Иван, Дролц-Симон Франчишка, Ернецл Франц 
Јоже, Фабиан-Мрак Милана Лидија, Ферк-Чрнич Милан 
Марија, Фугина Јожета Винко, Грчар Антон Марјан, Гру-
ден-Руперт Алојз Милена, Хорват-Бринц Јанез Марија, 
Кастелиц Франц Јоже, Коцбек Франц Франц, Корен Зофи-
је Радивој, Липник-Рошкер Драгота Јожица, Махор Винко 
Франц, Марич Лудвик Јанез, Мавсар Леополд Маријана, 
Матекович-Обрадович Нико Нада, Палма Франц Бојан, 
Петек-Рус Ана Јожефа, Пинтарић-Петрич Магда Елизабе-
та, Плут-Штравс Антон Даринка, Поповвич-Гесар Јоже 
Ана, Пунгартник-Видиц Франца Даница, Радисављевић-
-Старе Вида Хелена, Ракуша-Матко Антова Марија, Ткал-
чџч Матије Јожеф, Тонин-Гиосини Јанез Ангела, Вучинич-
-Кухта Август Магда; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Посарич Габријел Бранко. 

Бр. 123 
17 ноември 1986 година 
во Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 
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Од С Р Х р в а т с к а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење на социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бурић Богдана Ђорђе; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Борш Фрање Иван, Брачић Јуре Иван, Калопер Алек-
се Јоцо, Плавањац Симе Милан, Тудор Динка Горан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Брумец Ивана Јосип, Цесарец Владимира Иван, Дра-

кулић Богдана Никола, Дувњак Петра Стјепан, Кајганић 
Николе Емил, Келемен Густава Томислав, Колар Славка 
Славко, Ковачец Виктора Витомир, Кукавица Јоже Анте, 
Манђуров Неше Димитар, Милетић Томе Лука, Младић 
Антуна Милан, Мркоњић Андрије Шиме, Панџић Петра 
Анте, Пецотић Антуна Ранко, Стаменовиќ Милана Љуоб-
драг, Сунтешић Јосипа Звонимир, Сутловић Вјекослава 
Владимир, Шкробица Карло Томислав, Тадић Мирка Вла-
димир, Вишић Ивана Јосип; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Андрес Мирослава Жељко, Бартуловић Ивана Ми-

ленко, Баук Анте Неђељко, Бертол Ивана Златко, Бронић-
-Бркљача Шиме Марија, Чупић Анте Нико, Деметер Алек-
сандра Добривој, Ђурђић Малите Бранко, Храњец Мати-
је Иван, Калшан Леонард Јосип, Кладарић Илије Антун, 
Коренић Ђуре Феодор, Коси Јосипа Борис, Крзнар Томе 
Марко, Кунтић Мије Јосип, Кушић-Бубеник Станка Иван-
ка, Лековић Васе Ђорђије, Лулић Николе Милан, Мандић 
Мије Иван, Маодуш Саве Милорад, Марасовић Анте Пе-
тар, Марковић Ивана Стјепан, Муић Стјепана Доротеа, 
Недић Михајла Желимир, Перковац Драгана Милан, Ра-
де нић Вјекослава Стјепан, Рајилић Јована Бранко, Рајко-
вић Гојка Боривоје, Ракарић Стјепана Петар, Ракић Вели-
мира Петар, Рошин Јосипа Здравко, Рујнић Петра Иван, 
Слипчевић Јуре Радослав, Стојсављевић Дане Милан, Ша-
ула Петра Милан, Валковић Јосипа Звонимир, Вага Јано-
ша Аттила, Веиновић Петра Владимир, Вукмировић Буде 
Никола; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗАЛТНИ 
МЕЧЕВИ 

Шакић Радована Ђурица; 

- за залагање и постигнати успеси^ во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексић Све,толика Раде, Доминкуш Јанка Зорица, 

Допуђа-Краљ Стјепана Иванка, Франц Ивана Стјепан, 
Фридрих Петра Јосип, Ходак Ивана Карло, Хорватек 
Мартина Јосип, Карановић Петра Анте, Коић Василија 
Драгутин, Крајач Ивана Стјепан, Краљ Алојза Младен, 
Ловренчић Николе Владимир, Мартинић Јосипа Драгу-
тин, Мардечић Анте Матео, Михалић-Тврдинић Фрање 
Катица, Млинарић Срећка Босиљка, Мостечак Алојза 
Драгутин, Немчић Стјепана Славко, Пребег-Ферек Драге 
Штефанија, Врховски Виктора Златко, Вуковић Фрање 
Никола, Жига Ђуре Драгутин, Жура Јоцо Звонко; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- за заслуги на полето на јавна!а дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Димитријевић Ристе др Методија, Тофоски Глигора 

др Јован; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Банџо Ламбе др Ђорђи; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хаџи Пулевски Димитар Марко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Крунатовски Алексо Ристо, Серафимовски Милан 

д-р Александар, Спировски Атанас Методија, Средовски 
Јован Љубиша; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Дејановски Киро Блаже, Димковски Коле Бељан, Ди-

мов Петар Димитар, Јовевски Блаже д-р Спиро, Марков-
ски Герасим Љупчо, Матовски Пеншо Станимир, Нико-
ловски Сотир Петар, Спасовски Стефан Симеон Прагов-
ски Панко Милисав, Шешић Милан Душан, Шијак Ђорђи 
Томо, Тонковић Иван Петар, Тулевски Глигор д-р Иван; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Купенков ,Стојан Трајче, Старакоски Исмаила Муста-

фа; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајагић Милована Вукола, Марковић Драге Војис-
лав, Масалович Миливоја Михајло, Маруникић Мирка 
Димитрије, Тадић Живка Тихомир; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ферић Фрање Здравко, Гајдобрански Лазара Станоје, 

Јанчић Добривоја Лазар, Ковачевић Милојка Милорад, 
Штрбац Петра Светислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Акмаџић Мартина Јозо, Арсеновић Воје Милан, Бин 

Јаноша Лајош, Борић-Јованов Лука Зорица, Дакић Нико-
ле Душан, Димић Мила Димитрије, Докнић Луке Pafltf^ 
мир, Ђукић Јовице Милорад, Ђуричин Велимира Марко,7 

Едезовић Аћима Миливоје, Гарај Јована Јован, Грбић Ра-
дисава Слободан, Ивковић Мирка Томислав, Келић Јова-
на Лазар, Киш Иштвана Иштван, Ковачевић Данета Дане, 
Мартиновић Георгија Милан, Накомчић Петра Богдан, 
Нићифоровић-Гудурић Петра Мира, Петковски Боне Ви-
томир, Писанић Тазе Ружица, Рац Јожефа Антал, Радокић 
Ђорђа Васа, Ракић Милоша Никола, Рачеи-Цинклер Ла-
дислава Јелисавета, Рилак Момчила Миломир, Рошу Ла-
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зара Тодор, Рињо Шпире Петар, Станиов Пере Петар, To-, 
шии Ђорђа Жарко, Тот Пада Иштван, Уторник Светозара 
Божидар, Вага Имре Карољ, Зечевић Гавре Милош; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Радовановић-Попадић Душана Анка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бецин Стевана Живица, Џамбас Илије Мира, Гом-

вош Ђуре Ђерђ, Горењак Фран,е Иван, Грубишић Гојка 
Миодраг, Илеш Андраша Петар, Ковачевић-Голијанин 
Манојла Љубица, Лаковић Јовице Милош, Недељков Пан-
те Сава, Остружњак Александра Александар, Перц-Куру-
чев Веселина Марјана, Петровић Цвије Максим, Санто 
Иштвана Ласло, Савић Стојана Перо, Стајчић Обрена 
Спасоје, Свирчевић Лазара Ана, Тешин-Сич Љубомира 
Надежда; 

Бр. 124 
21 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1125. Закон за измени и дополненија на Законот за 

Страна 
1133. Одлука за избор и прогласување потпретседа-

тел на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 2392 

1134. Одлука за потврдување на Статутот на Сто-
панската комора на Југославија 2392 

1135.-Одлука за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1988 го-
дина 2392 

1136. Одлука за утврдување на средствата за регрес 
за вештачки ѓубрива, средства за заштита на 
растенијата и квалитетно сортно семе за 1988 
година 2394 

1137. Одлука за утврдување на средствата за по-
ттикнување на технолошкиот развој на Југо-
славија за 1988 година 2394 

1138. Одлука за измени на Одлуката за утврдување 
на средствата за регрес за вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и квали-
тетно сортно семе за 1987 година 2394 

1139. Одлука за одобрување на измените и допол-
ненијата на Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за стоковни резерви за 1987 година 2395 

1140. Одлука за разрешување и именување на член 
на Советот на Меморијалниот центар „Јосип 
Броз Тито“ од редот на членовите на Советот 
на федерацијата 2395 

1141. Одлука за прогласување на изборот и објаву-
вање на составот на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија г 2395 

1142. Заклучоци на Собранието на СФРЈ за нацрт-
-амандманите на Уставот на СФРЈ .2396 

1143. Одлука за плаќање на посебна такса на увезе-
ните стоки 2396 

1144. Одлука за продолжување на применувањето 
на Одлуката за определување на стоките на 
кои шш увозот се плаќа посебна давачка за 

вкуниот приход и доходот 2381 
1126. Закон за привремено утврдување на приходи-

те на федерацијата што во 1988 година се ко-
ристат за потребите на стопанството 2386 

1127. Закон за Програмата за техничко-технолошка 
модернизација на сојузните органи за перио-
дот од 1987 до 1990 година 2387 

1128. Закон за дополненија Законот за привремено 
ограничување на располагањето со дел од оп-
штествените средства на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интере-
совни заедници од општествените дејности за 
потрошувачка во 1988 година 2389 

1129. Закон за измени и дополненија на Законот за 
привремено ограничување на располагањето 
со делот од општествените средства за потро-
шувачка 2930 

ИЗО. Закон за измена на Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство 2390 

1131. Закоа за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување средства за регрес за вештачки 
ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе 2391 

1132. Закон за привремено финансирање на потре-
бите на федерацијата во 1988 година за коиш-
то средства се обезбедуваат во буџетот на фе-
дерацијата “ 2391 

израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки во 1987 година 2396 

1145. Одлука за привремено утврдување на услови-
те за користење на средствата од примарната 
емисија во 1988 година ? 2397 

1146. Одлука за измена на Одлуката за купување на 
определени хартии од вредност од страна на 
Народната банка на Југославија 2398 

1147. Одлука за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија 2398 

1148. Одлука за задолжителната резерва на порас-
тот на кредитите и другите пласмани на бан-
ките над определеното ниво во 1988 година - 2399 

1149. Одлука за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија и на други побарува-
ња на Народната банка на Југославија 2399 

1150. Одлука за надоместот што банките го плаќа-
ат за помалку издвоената задолжителна ре-
зерва и за користење на задолжителната ре-
зерва за одржување на нивната дневна лик-
видност 2400 

,1151. Наредба за начинот на усогласување на прија-
ви за склучени договори за надворешнотргов-
ски промет поднесени до 31 декември 1987 го-
дина со прописите за извоз и увоз што се при-
менуваат во 1988 година 2400 
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